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منمندّمَة

العربيةالفلفةفيالجزئيةللموضوعاتاايفصيليةللمباحثعربوغيرعرباًالباحثينتناول

عدبدةموضوعاتوهاك"الطبيعية"الفلعمفةفيوخصوصاَ،تليلىتناولالقديمةوالاسلامية

التناممط،الزمان،الحركة،الخلاء،المكان،الصورة،المادة:مثكالدراسةتشحق

ماجدكتابمثا!الجادةالدراصاتبعضذهنيوفي.وغيرهاوالببيةالعلثة،واللاتناهي

Islamicفاsm)فخرى occasiona)بعنوأنالطبيعيةسيناأبنفلسفةعنالعراقيوعاطف

إ.المعلمينعندالذرة"مذهببن!وكتابسينا"ابنعندالطبيعية"الفل!فة

المصطلحعلىالمتلىربلغير""عو!ةماحلىوإلىومفضلةعميقةدراصةهذاكتابيوفي

مصطلحهاللكيمياءكماتماماًخاصمصطلحفإنه،الذهبيةفزتهفيالإسلاميالفلفي

،مركَزةتصبرةتبابيرعلىفلاسفتناأعتمادأعنيالتعبيرفيالاقتصادإلىبالإضافة؟الخاص

تعمدا.ذلاطيتعمدونوكأنهم

أنذاكوقدمت،اثمكلةهذه،والمتكلمينالفلاسفةبين"حواركتابيفيلاحظتومد

مباشرةالقلىيسةالنصوصلفهمالثروحطريقعنوالمتخصصالعامالقارئبيلىللأخذمشروعاً

بينوالدقيقالمقعضالنقاشجزئياتهابعض،عميقةدراسةالوجودمثكلةدراسةخلالمن

1(.التهافت"تهافتj،"الفلاسفة"تهافنطكايهمافيرشدوابنالغزألي

لمكلةدرأصةهنافالدراصة،اليءنفسأفعلأنللزمنهذهدراصتيفيأصتطيعولا

دراسةإذنف!+القدامىالفلاسفةأسلوبلفه!القارئبيدللاْخذوليرلذاتهامصودة

القلىماءمعالجةمنهامهْجزئيةأيتركوعدمالتفميا!درجاتأ!ىتجلغ،متخصصة

الجامعيةمراحلهافيالملسفةودارصيللمتخمص!نمفيدةتكونأنوأملنا.الزمانلموضوع

إليهاالمثار،الطبيعيةالجزئيةت3المؤضوعابقيةبدراصةسرانايقوممثالاًتكونوأن،والعليا

منواله.علىوسواها،أعلاه

علىللزمانالقدماءتصورعنشفيضةمادةتقديمعلىأقتصرناالكتابهذأفيونحن

الرافلىين)وادكطالقلىيمةالشرقلحضاراتالميزلوجيبالفكراتداء،التاْريخيالتسلسلأصاس
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فالاصلامي،ةفالهيليني.فالفلفيةالفلفيقبا!ما،اليونافيبالفكرعورا(النيلووادكط

والتي،ونفيأاثباتاًالزمانحولللمذاهبمعظمقةبدراصةنعقبهأنعلى.ولعباتهمذاهبهبكا!

لتكونالكتابهذامنالاْخيرالفصا!فيإليهاوأشرنالخصناهاكماالزمانمثكلاتتعالج

.الموعودةالدراسةلتلكيرنامجاً

روادهالهاومذاهبمحددةاتجاهاتضمنالقديمالفل!فيالفكروضععمليةان

،الصددهذافيلقيناهالذىالعناءإلىثيرأنالقولنافلةومن،ال!هلبألأمرليسوأتباعها

.الكتابهذابقرأءةيدأحالماهذامنبيةعلىسيكونفالقارئ

وإحلىتط!بنفهاثمارهانعطيظالتأريخيإطارهاضمنهذهالزشككلةمعالحتناان

وبالتالم!الفلسفيالفكرمفايافيالمعقلىإلىالبسيطهنوالتطورالنموفكرةبروزالثمرأتهذه

وحمتولكنها،النتيجةلهذهنقصلىلمونحن.التطورىالتاْريخيالمنجاستعمالوأهميةضرورة

علىنتعرفلا(نكادالرافدينووادفيالنيلى)واديالميثولوجيالفكرفع،تلقالْطثكاطالبحث

هناكتوجدولا.ومحسوسمظئخصزمانهناالزمانبا،للمكانأوللزمانمجردتصور

متأخر(وقتفيوالاصلامية)والمسيحيةالهوديةنصوصومع،معنىباْيحولهظسفيةمثاكل

ونموثقافةمياسمتحما!التيالمتاْخرةالمسيراتأوالاجتهادي)غيرالاريخيالعاملاننجلى

،الزمانحولالفالنىوالمنظورالفلفيالتعاما-فقدانوأهمها،مهمةنتائجعلىيظهرنا(لاحق

ونفس.بعدفيماالأديانهذهولاهوتيوفلاسفةشعالجهاالتيالفلفيةأثمكلاتأختفاءمع

الطبيعيينالفلاسفةآخرإلىبهومر)ابتداءوأرسطوأفلاطونقبا!الفلسفيالفكرعنيقالاليء

مثكلاتوربماومدلولاتتموراتفيهولاءبعضطهعندخلكناوان(.سقراطتجاط

ومثكلاته.الزمانحولوأرسطوأفلاطونيدعلىلاحقلنضوجمقدمةستكونمحاججات

هووالمكانللزمانالإنسانتصوراننجدظالميثولوجيبالفكرجميعاًابتداءهؤلاءوعلى

الزمانشورإلىبالإضافة،الحقيقيووجودهالموضوعيةعفتهفلزمان6عيني5حسيَنصور

تبدأأفلاطونومع.الأزلىالإكهيالمادممطأو!الماديالوجودمظاهرمنبأعتبارهلانهاثيأ

،الثباتديمومةهيالتىالأزليةبينالفرقمثاط،الزمانحولفلسفيةسئاكاطوتيأطالمدارس

مقياصرهوالذيالزمانوبين،هكذاأوالأولىوالمادةادلهمااللازمأفيالثابتوجودمدةأو

؟تماطكمهوهلى،مكوناتهوماالزمانيقاسكيفمكلاتوكَذلك؟التغيرأوالحركة

الوجود"فيأجزائهاتجماعيمكنها-!بهالآذعلاقةما،منق!مهوهو.منفصلأم

انهأمحقحقيوحودللزمانها.ْالضوالمكانكالحركةألاْخرتطومظاهرهابألمادةعلاتهما
!3!.

ا!-.ذاقيمدركأوذهنينصورمجرد

جديدةوحلولجديدةومثكلاتجديدةمذامبوظهرت،هناالمذاهبنعددتوقد
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ألاسلاهيٍالفلفيللفكرالنضحفهكأةأوأخرفيالأمروصلىحتىوهكذأ،القدبمةللمثاكلى

حلىا(وسواهموالثيرازقي"الموامفلاوسراحالمتكل!الرازيمثلالموصوعيالفكرأصحاب)مع

والرد.والأخذالعقيدمنبهيرإً

الجاحثخلالومن،وهناكهناوإشارأتالفلسفةمؤرخيإشارإتخلالومن

،الزمانحولللمذاهبوطسنفينناملينبعدةوبالاطيعانة،واليونانيةالإسلاميةللفلفةالمختلفة

التاليةالمذا!القارئيلىيببننفعأناشطعنا،الفلف!أوينياللىأواللغوبَبمعناهصوأء

(.العامأوالتفصياك!الفهرستإلىبالرجوعأوالكتابتصفحمنستضح)كماممثلبهامع

واتباعه.أفلاطونمذهب--ا

وأتباعه.أرسطومذهب2--

وأتباعهأفلوطينمذهب3--

(.والاسلاموالمسيحيةاليهودية:الثلاثةالك!هـىاللأديانالخكلمينمذهب4--

بعضهامغاليقبعفهايفحرالمذاهبوأصبحت.الزمانعنالحديث!اوهكذا

يصلى،مذأهبهبكلىأليهابقراءةمنوانتهى1اللازالص!!لنفسهالقارئأعطىفإدأ.ألاَخر

.سيلقاهالذيوالعناءالجهدبرغم!وفائدة،جدوىإلى

ومقارناتتفصيلالتاعطاءوآخرحينب!تحاولتقرائناوعلىأنفسناعلىنسقا!ولكي

المذاهبأهمعنمختصرةصو!ةيمتقلىإلىعملىتثم!للزمانالحديثالتصوهـالفلحفيعن

هذأذلك.لجعلىوكلةالمحدثينالفلفةمورخىبعض!نصنيفاتإلىبالإضافةالزمانفيالحديثة

هذأبعدبقي.القرأءقلةمنإلأيدخلهلا،المغلقالحصنمننوعاًوليسمفيدأًمرجعاًالكتاب

منا--عا!لقصورالأكلبعاىذلكفا،يشيكمانن!تلمإذاأنناطالقارئيعمأن،كله

لطبيعة--بانهائيةلاالمعرفةحدودانجثومنبثر؟اناحيثمنالقصوربهذاامرارنا

بهتعاما-بهانالذبَوالمصطلحالاْسلوبوطبيعة،نعالجهاالتيالمرحلةوطبيعةنفسهالموضوع

برغها"حوأ!11يهابناصعوبةمنطلبنيمنننقطعلاشكوىوجدتوقدطالقلىأمىالفلاسفة

الطريقةلصعوبةإلاقلتكماذلكوما"الكبيروالتبيطالكئيرةالشروحإلىفيعمدتاننى

وهذا.الفلفةمطنعاملهابهتودي--خصوصاًالوسيطةالفل!فةكانتالذيوالمحتوىوالمنهج

عزوفأسبابأحدهذأولعل.مثلاًالطبيميةسيناأبنفلسفةعنعاطفكابقارئيح!هما

وجهعا!العربيةالفلسفةوعنعموماًالفل!فةعنالعربيةالبلادمنالكث!!فيالطبةمنالكئ!س

أخص.وجهعا!والمتافيزيقيةالطيعيةالفلفةمثكلاتوعن،الخصوص

عنمنظورهمفيالقدماءمذاهبعليهاتجمعنكادجوهريةصفةإلىأشيرأنبتى

هوأو-تكن-أياًللحركةمقداراكانسواءةفالزمان،الموضوعيةالنظرةهيتلك،الزمان
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-واللىهرالأزليةبمعنىللثابتمقدارأكانوسواء؟الحركةهوأوكان،الثىءلوجودمقباس

مقياسهوالذيالعالم)معحادثأأوأزلياًالزمانكانوسوأء،للمتغيرارأمقلىأو،الخوالرملى

هذهوكلى؟ذرياً(الامتصلاكضاأوكانذرياًالزمان!وركانوصواء(لهصورةأولحركة

+الزمانلوجودالموضوعيةبالصفةتقرالمذأهبهذهجميعقإن،القارئعليهاسيطلعمذاهب

لهمماولبرطالبثريالدماغلمفهوميةصورةانهأوذاتياًتصورأالزمa3تتصورمدرسةفيهانجدولا

الفلفاتبحضعندت!ىكما.والموجوداتالمادةوجودمظاهرهنعناكمظهرمسماوجود

أوغسطينانيقالوقد6الكآبهذ!منالحدبثةالمذأهبعرض!فيأوضخاكما!الحديثة

الأحداثوقائعقرتب7نتاجالثلاثةبأجزائهالزمانيعت!!أوغطينانوالحق.ذلكعنلد

الخالصالذأفيالتصورعنحذكبه!إلىإيفصلهوهذ.عقولنانتاجمنليسولكنه،عقلنافيأتوالموجود

بالفعرطكاما-وجودتحقوَيمكنوهاط،الزمانلاتناهيأوتناهيعنالمجادلاتأما

للاحتمالاتوالاستنفاذالعمقدرجاتأفضىالقلىيمالفكرفيتبل!فإنها.متطاهغيرلتيء

طبلا)انظرعليهايطَلعحينسيدهثسالمطلعغيرالقارئأنللىرجة،الحلىيثةفيهابماْالمختلفة

1(اكانت1نقائض!معويقارنها.(كلهوالثالثالثافيوالقسم،بحدفا82ص...حوار:كتطابنا

يخض،كلتغيظألاهيماالنقائضهذهأنسيجدفإنه،اللهوجودلأدلةومحالجته!شلاً

بقدمهالقاثلينفريقيوحججالزمانعن"الخالصالعقلى"نقدكتابهفيذكرهماوأن

بالمبالغةالقارئيتمنيالاوأرجو،الأقدمينبمعالجةمورنإذاتيطإلاهوما،بحدوئهأو

اللامتناهيوجودإمكانلم!ألةالقديمةالمعالجةيقارنحينالقارئسيدهض!كذلك.هذأفي

والزمانالطبيعيةبالفلسفةالخاص!)5(رقملانجلز"دوهرخ"ضدبكتاب؟سواهأوزماناً

تصورعنلىهمبمكنوكيفوالزمانالعالمبقدمالقائلينفلاسفيطاموقفسيجدحيث.والمكان

وتصوراتلاْقوالخاثنكرارهودوهرموقفبينماةأنجلزفيششلاً،الزمانلانناممي

وسوأهم.متكلمبنمنالزمانالقائلينْببدأية

منمطمقارناتوأعطيالأمورهذهمأعالجالزمان""نطكلاتعنالقاداكتابيوفي

وصاهم.محدثينفلاسفهْمنذكرت

هنميليست-والتي.الفلفيايواصاتفكرةلبداهةتوةيعطيالبسيطاثالهذأان

للفكرالكاما-التمثاهذافيطويلاًفكرتوقد.-والمنظًرينالمناهجعندبعضبطيءفيالبداهة

وبقدر،لاتناهيهأوبتناهيهالاْمرتعلقمابقدرستكلاتهبالأحرىأوالزمانحولالقديم

ستكونوالتي،الزمانتصورفيأوغسفطتوحجةرأكطوباْهميةطبادتهالزمانبعلاقةالأمريتعلقما

هذافيوفكرتنظرتأقول،المحدثينمنالزمانحقيقةفيالناطرينمنللكثيرالتصور!اح

والوسيطالقلىيمالفلفيالفكربينتأريخيأكبيرةزالتماالهوةأنفوجدت،الصارخالتثا!

كافيةعنايةتوجهلمانه،بالفبطوأعني،بعدفاوليبتزديكارتمنذالحلىيثالفكروبين
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نأالموكدمن.الحديثةالفلحفةفيالإسلاميالأخص!وعلىالويطالفلسفيالفكرأئرلدرا!عة

يكونأنبدلاأو!جداًكبيرالمسلمينللفلاسفةويهودمسيحيينمنالوسيطيينالفلاسفةدبن

لإثباتمرجحبلاالترجيحمسألةفيمثلاًليبزالمحدثينالفلاسفةتعصقاتمنكثيراًان.كذلك

هذهمنالكثيرأنأقول،وكانتانجلزألىأشرتومد،()اللهالفاعا!مع()العالمالفعا!مدم

وموجودة،فلاسفتناعندموجودةالمعالجةفيالمركزنقطةأوالرئييالمظحبل،العمقات

جاسةفيالمختلفةوالمدارس،ألاكوينيتوماخصوصاً؟الميحيينعدالفلاسفةأبسط!.:

رشد،ابنضدأومعسوأء!باريس

.:نريدماالقارئيفهمحتىهناشيئ!تإيضاحمنبدولا

الميحيونالفلاسفةبهجاءماانضورربماالأوروبيالنربيالقارئأن:الاْول

هولاءعلىيثنيأنحقهومن،اليونافيالفكرتنيمقابلةفي،خالصاتجكارهوالوسيطون

علىينبغيأقولتحفظوبدونالإسلاميالفلفيالفكردوريجهلانهطالما،الوسيطيين

منأخذهمالمعرفة،الميحيالوصيطالفكرجزئياتلدراصةزائداهتصامتوجيهألاَنارسيناللى

وحدوثومدم،الوجودمشكلةفيالتخصصيةدرأساتيضمنالمقنعةالدلاثل،وعنديفلاسقْأ

الوسيط.المعيحيالفكرعكالقاصرالشخصطاطلاعيخلالومن،المسلمينعدالفلاسفةالعالم

بهجاءمايكونانوهو،مزدوجأآخرخطأتمورربماالأوروبيالقارئأن:الثافي

ونحدد،وقعلقاتهاالوجودثكلةحولالنهضةعصربعدنذالمحدثونالأوروبيونالفلاسفة

الفلاسفةبهجاءمايكونأنتمورربماأقول،المبمسرةالأحكاممنأماناًأكزلنكون

الوسيط.الأوروبيالمسيحيالفكربزدريأويجهاثانهطالما،لهمخالصاتجكارهوثونالمحلى

:كبيرةهنأفألعمليةوإذن

منوالميحيةالأوروبيةالوسيطةالفل!فةأخذنهاالنيالجزئياتتشحيصمنبدلا:أولأ

الإصلامي.الفل!فيالفكر

الفكرمنالحلىيثةالأوروبيةالفل!فةأخذنهاالتيالجزئياتلخيصمنبلىلا:وثانيآ

الوسيط،الإسلاميالفكرمن،المباشرةالوصائطووجدت؟أمكنوإذا،المسيحىالوسيط

امراواضحةفهذا،العريضةبخطوطهأقصدولا،وتواصلها،الفكرحلقاتستتكاماطوعندئذ

نأيكنفىفلا،دقينطلطنل،التفاصيلالجزئباتأمصدبل،قلةإلافيهيجادليكأدولا

مهمةتلكحد؟أيوإلىجزئبةأيوفي؟بمَنومَنْ،هومابل،وتأثرتأئيرهناك:يقال

توفبربرط،لهاأنفهميندبواعندنا-أن-خصوصأالاَنمنذالفلسفةدارسيعلىجليلة

الحديثة.واللناتالقديمةوالاغربقيةاللاتييةاللغاتمعرفةمثل،العذةلهمالاَنفذالعرببةجامعاتنا

هنسوانابهايقومأوبهانقومأخرىلدراساتبدايةالمحاولةهذهتكونأنأرجوختاماً

الدارسين.

المؤلف
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الأوا!ل

اللنويالمضى

العادياستعمالهمفيالناسعليهييفقالذيبالمعى،بالزمانالاحساسأو،الزمانكرة

عليهسينبهماوهذا،المكانأونفهالوجودفكرةمثلتمامأ،إيضاحأوبيانإلىيحتاجلا

اسلعادبةالمعرفةطورمنالانسانينتقلحالماولكن،ووجودهلحقيقتهاثمبتينالفلاسفةبعض

نفسهبجد،الفلسفيبالمعنىلنقلأو،ذلكوراءمعناهإلىالاخاليوميوالاستعمال

ميتافيزيقية،عديدةمباحثفيدخل،الزمنمبحثأن،إثكالاًالأمريزيدومما،متاهةفي

يدرسهاالتىالفترةفيالزمانلموضوعيؤرخلانفسهالباحثيجدبحيث،ونفسيةوطبيعية

والنضالزمانوكذلك،والوجودالزمانبينوالعلاقة،كالحركةأخرىولموضوعاتبل،فقط

.هذالبحثناالقارئعليهاسيطلععديدةأخرىومسائل،الزهانأزليةلاأووأزلية،الوعيأو

هوهدفنابل،التاْريخبمعقالزمانلمفهومنورخأنهدفناليعىالبحثهذافيونحن

الوسطىالعصوروفبزةاليونانمنذالقدامىالفلاسفة!مكيفعنودميقةشاملةصورةتقديم

تاريخياالمذاهبظهوربمعنى،تأريخياالم!ألةمعالتعاملنغفلأندون،وتعلقاتهاالمشكلة

.حضارةأوتأريخهنجزءأًيكونعندمابشرينشاطكأيبينهماواتعامب،ألانطلاقونقطة

التأريخيةوالحمليةوالمكانالزمانحدودعنخارجة-ليت-رأينافي-الفلسفةمشاكلفإن

م!نها،معينةموانين،نبيجهَتزيدوالخبرة،تترأكموالمعرفة،تنو،الحضاراتتجعلالتي

هذاإغفالأنمع.والخبرةالنكرارهنوالاستفادة،الأخطاءوحذف،والصوابالخطاْقانون

تخضعلا،الفلفةوكأن،وحديثاًمديماَشاخوتاْريخهاالفلسفةمشاكلمعالجةفيالمنهج

وازمانأيفيتظهرأنفكرةأومفكرايفيظيع،والصوابوالخطأ،والنموللتطور

باختصارأو،الحضارةمستوىأو،الوعيدرجةأو،المكانأوللزماناعتباردون،مكان

فل!فيةلمشكلةالمعىبهذا"تاْريخية9ابرازالسهلمنليس-يقالوالحق-ولكن.للتأريخ

ألايب،ذاكأوالحلهذاأننجدأنمنطقياَيكونبينماأنهذلك،لهاالمطروحةوالحلول

تجاوزتهأنهأو،والحلولالفروضسللةفيوحذفأمتحنأنهطالما،أخرىهرةي!هر
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فيأنه،العكسعلىنجدإيجابأ،أو-سلبأالحسابفيوضعتهبعدهوحلولهذاهب

تاْريخوكان،جانبأظرحهسبقماللظهورويعاد،نفسهالفرضبمرر،وتأريخها،القلسفة

وأ،النموأوللتطورتخضعلا،ببعضهاالصلةمقطوعةالمحاولاتهنسلسلة،الفلسفة

بينوالمعادةالمكررةالمذاهبممومةفيفإنهذلكومع،والصوابالخطأقانونحسبالحذف

ووسيطةقديمةعصورأو(إسلاميةفترة،مسيحيةفترة،يونانيةفترة)لاحقةوأخرىسابقةفزة

وجودعلىيؤكدأن،وإضحةجدليةأسسعلى،التأريخيبالم!نهجللملتزميمكن.وحديثة

الفلسفة.تاْريخعبرفلسفيةمشكلةأيةمعالجةفي،وجدة،وحذفوترأكمونمرتطور

يجدلنولكنه،البحثهذأمنالمنهجلهذأوأضحهثالبتقديمالقارئأعد-لنوسوف

أخرىدرأسهْفيممكنةسنقدمهالذيللمحتوىالنوعهذامنمعاملةأنإدراكفيصعوبة

ممكنةفلسفيةثكلةوابة،هذهمشكلتناأنسيلصسحالكلعلى،ولكنهالمستقبلفيمفصلة

توأ)1(.عنهتحدثناالذيالمنيأسسعلىفقطالفهم

تدلعديدةكلماتأستععا!،لغتهالانسانيسجلاْنقباحتى:اللفو!المعنى

دهر"9و"مؤقتاأو"حادث9و"قدبم9و،"زهان9و،"وقتا:مثلالزمنعلى

مراجعةمنينطلقلغويأالكلماتهذهمعافيوتحزي،مثابهةوكلمات!"حين"وو"أزفي

،الكلماتلهذهبالنسبة،أثمكلةولكن،تلكأواللغةهذهفي،والقواميس،اللغةمعاجم

دلالةذونثراأوشعرأًألاستعمألالأدسيوحتى،والتفسير،ألاْريخوكتب،اللغةقوأميسأن

المذاهبهذهعنبعيداَ،الاْصليمعناهاإدراكبالتالييصعببحيثمقصودةفلسفية

فيالكلماتهذهمعنىعلىحديعناقصرناوإذا.شكولالاحقاًتطوراَنعكسالتي،الفلفية

معرفة،حينئذويتعذر،ذاكأوالفلسفيالمذهبهذادلالةتعكسأنهانجد،العربيةاللغة

نفسهالتأريخيالمنهجيصبحوبالتالمط،الكلماتهذهاستعمالفيالنموومجرى،البدايةنقطة

سنجدهمامعومتجاوبمتطابقاللغةمعاجمنقدمهماأن7سنجدولذلك.بينأولاسهلاليس

وليس،المطروحالفلسفيالمعنىتعكسالمعاجمأنأقصد،الكلماتلهذهفلسفيةمعانمن

وأالمعطورةالفلسفيةال!تفسيرأتظهورقبلالكلماتلهذهالاْصليالمعىهوهاولكن.العكمى

المساْلة،بهذهالعنايةللغوييننتركأنعليناذلكومع،منهالتحققيصعبأمر؟اللاحقة

"خلق!مثلكلماتفييقالهذاومثل.المجالهذافيباْيديناياْخذوأأنوعساهم

نظرمحاصرة!وجهةمنونامدبهاالفاراببةالفيضلنطريةنفدبةدراسة9عنبخنافيالمجيةهذهاتبحنا()0

الاْخرى.كتبناوفي،الثافي/7891العدد،الاجالمجلدالراميةالموردمجلةفطالمئور
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القرآن9فيالكلماتلهذهالأصلىالمعنىمنالتحققفيكبيرةصعوبةوجدناومدأوجدا،،9و

والمؤرخينالمفسرينلأن،لالرسرزمنفيوالاستعمال"النبويالحديث9و"الكريم

وتصورهمأدنهعنبعتنقونهالذيالفل!فيالرأيحعبلهاتفاسيرهمفيأأجتدوأ9،واللغويين

.)2(عندهمحدوثهأوالعالموفدم،لوجوده

الزمن،علىالدالةالكلماتلبعض،اللغةمحببعضتذكرهلماتوضيحيلىوفيسا

العربلسانفيورد"زمن9مادةتحت:وسواهاالفلسفةكتبفيمعانيهاوكذلرث

أبومال.واحدوالزمانالدهر:شرومال....وكثيرهالوقتلقليلاصم"الزهن:يليما

الزمانويكون:مال،والبردالحرَوزمانوالفاكهةالرطبزمانالزمان،شمرأخطأ:افي

يقعالعربعدالدهر:منصورأبوقال،ينقطعلاوالدهر:مالأضهر.ستةإلىسهرين

العربهنواحدغيروحمعت:مال.كلهاالدنيامدةوعلىالاْزمنةمنالزمانوقتعلى

وعلىالشةفصولهنالفصلعكيقعوالزماندهرا...كذأبموضعأتنا:يقول

الدهرأما.g(3)اوبعضهالدهرجميععلىيقعوالزمان...أشبههوماالرجلولايةمدة

اللهفإنالدهرتبوألا:حديثويورد."سنةألفالدهر:وقيل.الممدودالاْمد":فهو

الأشياءهذهفاعلتسبوالاأي:بمعىفسرأهوألافيعبيدأباإنويقول،الدهر)4(هو

لاستهارهاللهمكانالدهروضعواالعربإنويقول.لهاالفاعللاْنهاللهعلىالسبيقعفإنما

.(،)ْالدهرإلايهلكناوماونجيانموتالدنياحياتناإلاهيماوقالوا":الاَيةومنه.عندهم

الرطبزمانهوالزمانبأنيزيدبنخالدوخطأه:ويقول،أعلاهشرقوليكررثم

(.أ)6الدهرهوالزمانفإنالجوهرىعندوأها...والفاكهة

لجميعبصلحكالومتاسم)7(:اللسانبرويهكماالأزهريحبفهو"الحينإوأما

مدةبهيرأدوقد،وقتكلفيأى")8(حينكلأكلهاتؤقي"القرآنفيوردكما،الأزمان

شيئأيكنلمالدهرمنحينالانسانعلىأتى"هل:مثل،نفطفيمقدركيرالزمانمن

أبنوعند،مؤقتفهوحيناَلهمدرتشئوكل،الزممانمنمقدارهووالوقت.")9(مذكوراً

بالانجيزية:كابناأنظر)2(

.c Thought, Baghdad ,6891 Part oneأon in IslamلأThe Problem of creat

-891.991ص،زمنطدة،13خ.5691بيروت.الصبلان:منظورابن)3(

.المعرىعنكلامنابعديخماانظر،صحيحهفيممرواه4()

45-21.:الجاثيةسورة)5(

.4،5!مادهر.:مادة.الربلان)1(

(V)حين.مادة:اللان

25.:ابراهيمصورة)8(

..ا.الانأنسورة)9(

Nrhttp://kotob.has.it



فياصتعملومد،الماضىفييستعملماوأكز،معروفالدهرهنمقدارهوسيده

)01(.المستقبل

أسرمدي،أبد!ط،أزد،،حادث،مديم"مثلكلماتالمرحلةهذهفينتجنبوسوف

الفلسفي،مذهبهحسب،ستعملهابتبناهالذيالعامالمعنىمنجزءاًإلاليستلأنهاإلني

المعىعنالكلامسنقصرفإنناوالآن.فلسفيأالزمانفيالمذاهبعنكلامنافيصزدولانها

.ومدة،دهر،زمأن:لكلماتاللغوي

W.)هارنزيقول Hartner)علىللدلالةالعربيةفيالم!تعملةالكلماتإن

والذي.)11(فقطالعربيةفيفىزمانكلمةعداالأخرىالسأميةاللغاتفيموجودةالزمأن

الفعلبمعنىأعلاهللكلماتمتعددةاستعمالاتعلىيدلمايجد،الجاهليالشعريراجع

أصابعهأيوزَمِنَ،الدهرأصابهأيدَهَرَوبمعنى"ومَت،حان،وامتد،مَد،دَهَرَ،"ابًدَ

والحينوالاْبدالدهرمثلالاسمبمعنىوكذلك،حينهحانمثلانوح،ضعفأوعاهة

وأيضاَ،قصيرأوطويلومتأومدةعلللدلالةهذاكلوالاَن،والومتوالمدةوالسرمد

مثل.الفحليتمبهاموىأو،أفعالأو،أحداثهنالأوماتهذهفييجريماعلىللدلالة

فهيالألفاظهذهمنالقرآنفيوردماوأما"،)12(الحوأدثوريب،الدهرموإرع:قولهم

،حدود)13(لهليسالذيالمتطاولالزمانوبمعنى،المهلكالدهربمعنىدهر!9كلمات

وكلمة،المستقبلفيالزمافيالامتدادعلىالدالالوصفأوالزمانظرفصيغةفي"أبد"وكلمة

ظرفصينةوفيالمحدد،والومتالوتتوبمعنىالدهر،هنالقسمبمعى"حين"

فيالدوامبمعنى"السرمدثاكلمةا(،)ْبهاالمرتبطوالفعل""الاَنوكلمةt()1،الزمان

المحددةالمدةبمعق!اْلأجل"و"المدة"وكلمة)17(نفسهبالمعنى"الخلد"وكلمة)16(المتقبل

وكلمات،المعىفيدميقةنمييزاتومع،كعثرةصيغفي"وقت9وكلمة،)18(نهايتهاأو

ومت.مادة:اللسان)01(

.زمان:مادة:الاسلايةالمعارفدائرة)11(

-الابق-لديبررزمانمأدهًعلىتعليق.الاسلايةالمعارفدائرة:ريدةأبوالهاديعدمححد)12(

576:الؤَان)13( ، 24 : t:ا.

A:76:1،28:15،2:36،41025،5:101،11:5،56مران)1)4 t.

.2:71،4:18،57:16مرآن)15(

.28:97،72مرَان)16(

.01:52قرَان)17(

9:4،92تران()18 ، 28 : YA ، 34 : V.
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فيالاقدأدأوالمدةعلىالدالوالفحل،والأمدوالساعةاليوممثلالزمانعلىدالةأخرى

.t()1صيغهامنصيغةباْيالقرَانفيتردلا!!زمانكلمةولكن،إالزمان

للطويلذلكيقالوقد،والنهارالليلساعاتهوفالزمانإ:تاْريخ!فيالطبرممطوبقول

تغنيأمير-الحجاجوزمنأميرالحجاجزمانأنتك:تقولوالعرب،مهاوالقصيرالمدةمن

،الزهانفيجمعرن،أميرالحجاجأزمانأتيتك:أيضأويقولون...أميرالحجاجإذ:به

قولهمومن...،الأزمنةمنز!اذازمانمأوةاتهنوقتكلبجعلواانبذلكيريدون

3:ئعلبةبنميسبنأعىقول!"زمن:للزمان

التَّغنْطويلالمناخعفيفبالعراقزمنأامرأوكنت

.")02(والنهارالليلساعاتمنذكرتلماأعمفالزمان،أزمانأ""زمناَإ:بقولهيريد

قحمباْنهالزمانوبين،النهايةإلم!البدايةمنالفلكحركةبأنهاالمدةبيناليضاوىويفر!

)21(.الزمانصتجزءفهوالومتفأما،المدةهن

للومت:تفسيراتعدةالاشعرىوينقل

إلىعملبينمام!ىوهو،الاْعمالبينالفرقهوالوقت:قاثلونإفقالا-

1(.ا!ءيلأبيقولوهذا،فعلومتكلمعيحدثوأنه،عمل

فقدزيدٍ"قدومَ"آتيكقلتفإذاللثيء،توقتهماهوالومت:ماثلونوقال2-

وقَتهاوجلعزاللهلأن،الفلكحركةهيالاْوقىاتانوزعموا.لمجيئكوقتاًزيدمدومجعلت

."الجبادْ!مولهذاةللأشياء

1(.حقيقتهعلى)22"نقفولا،هومانقولولا،عرضالومت:ماثلونوقال3-

قولهذا،الأفعالبينماومدىالفلك"حركةأنهالزمانحدنيالبلخيويذكر

كتابفيأهـسطاطاليسوحكى.الوهمفيكوناالزمانيرننأنهأفلاطونعنوحكي.المسلمين

اللغركط.المعنىبحدالزمانلفكرةالقرآنتصررنعالجوسوف-الابق-اتعليقريدةأبو)91(

.9صاج،0691مصر.المعارفدار،أبراهيمالففلأبومححدتحقيق،الطبريتاْريغ:الطبرى)02(

.501ص184601ليرنيفبنر.نثرتالتاْوبلوأسرارالننزبلأنوار:اليضاوى)21(

2ج0591.جزءانالحبد.عدالدينمحيمحمدتحقيقالا!مببن.مقالات:الاْضعرى)22(

1,11.E
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عنوروي.أفلاطونإلاالزمانبسرمدبةيقولونكانواالقدماءجميعأنالطبييالماع

وبعضهم.الملسينمولوفاقوهذا.السماءحركةهوالزمانجوهر:قالأنهأفلوطرخى

مثلالحركةنعدهامدةالزمان9:الخوارزميويقول.إ)23(لثئليصالزمانإن:بقول

أنهأكزهموعندحركةتعدهلاالذيالمطلقالزمانبعضهمعندوالمدة.وغيرهاالاْفلاك.حركة

")24(.بالوهمإلاحركةعنخاليةفدةنوجدلا

بأنوالمدةالزمانبين!رقالأخيرأن،الطبمبالرازيلمذبنقلهعندالبيروفيويذكر

الفلاسفةجعلكما،التناهيمنالعدديلحقمابشبالاَخر،دونأحدهمايلحقالعدد

جعلماالنظرأصحابومن...آخرولألهأوللالمامدةوالدهر،وآخرأوللهلمامدةالزمان

السرمدجعلمنوم!نم،لهاالعادةالحركةعلىالتناهيوأوغواحدأوالزمانالدهرمعنى

مالحنى...ويغمضجدأَيدقالبحثوهذا...بهاالجحركفلزمتالمشديرةللحركة

2(°")...بذاتهقائمجوهرإنه:بعضومالcأصلألازمانإن:بعضهم

ومال.الفلكدورانهوالزمأنأن:والاْمكنةالأزمنةكتابصاحبالاْزرقيويذكر

.البروجفيالعمصىسيرهو:آخرومال.الفلكصورةبعدمتحركةالعالمصورةهوأفلاطون

ابيعنالقاسمأبووحكى.تتنابالاْموالهذهووجوه.النوبختيذلكجيعحكى

أنهتوموزعم.غبرلاالأوناتهماوالهارالليلوإن،الأفعالبينمامدئالزهانإن:الهذبل

المتكلمين:بعضوقال...عرضولابج!موليس،الفلكدورانوغيروالنهارالليلشيءغير

حادثبنجميعأوالموقتالوقتيكونأنويجبببعضبعضهاالحوادثتقديرالزمان

ألا:فقالمئلثم،تعالىبالقديمالتوميتيصحلمولذلك،غبرلابالحدوثمعتبرطلأن

الديك.نغريلىومتالفجرطلع:ونقول،الفجرطلوعوفتيكاللىغرد:تقولأنكترى

يقعلاأفعالنامنشيئاَلأنذلكقيلوإنماالاْفعالظرفالزمان:النحويينمنالمحصلوقال

هنمومعنحاكيابعضهموذكر":بقولثم.")26(الميقاتوهمازمانفيوإلامكانفيإلا

إلاعإملمنليىأنهوذلك،أستدلالبلاالعقولفطرفيماثحانوالخلاءالدهرأنالأوأئل

المتقدميعلمضيءووجود،والقرابالوعاءبمنزلةللأجسامشيءوجودعقلهفيوتصوريجدوهو

بينهما!هوضيءبل،بعدمنيكونالذيولامضىالذيوقتناهوليسومتناوان،والجأخر

41.صجا،9918باريى.كلشتهواردلر.والتاْريخالدء:البلخيالمقدسيمطهرابن)23(

-137.138ص،5918برل.فلوتنفان.العلوممفاتيج:الخرارزمي)24(

271.ص،5891آباد،حيدر.مقولةشماللفدتحقيئ:البيروفي)02(

2()t913.ص1332آبادجدر.والاْمكنةالاْزفة:الاْزرقي

.481ص-الأزرفي-كذلكأ()26

.941ص-الاْزرتي-كذلك(ب2)6
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لياكذلكأنهمايرىعنهمحكىالذيوإنالزهانهوالدهر:الفومهؤلاءعندأنيبينثم

المدةهووالأخير،المقدرةغبرالمدةهوالذيالزمانهنالحركةمدرتههاهوالزمانلاْنباطلاق

وغيرالمقدرغيرالزمانأووالمدة،تقدرهابلالمدةتفعللاالحركةوإن،تقدرلمأممدرت

جوهر.المحدود

.)27(الفلكحركةمقدارأو،والنهارالليلمرورهوالحقيقيالزمانإنالزركعثيويقول

الموضع.هذاغيرفيعليهسنألْطبالزمنوعلامتهددبالن!بةأ"كان،معنىفيرأىوله

سيبربه"9كابعنالعلاءأبووينقل،الفلكحركاتهوالزمان:البارحأبنوحسب

فيخاصرأيالعلاءولأبي.والنهار)28(الليلمضيهوسيبويهعندالزهانأنعلىبدلما

)03(.التوحيديعندومثله2()"،البحثهذأخارجلهصنعرضالمكانعنوفرمهالزمان

3)لكلمةمعالجاتنجد)93(المختلفةالمعارفدوائر.وفي Eterniy)وكلمة

123.ص5791،القاهرة.ابراهيمالفضلأبومحصدنحقيئ.القرآنعلومقالبرهان:الزركي)27(

(TA')6391.المعارفدار،الثاطىبتتحقيق،للمعرياالغفرانرسالة9ضن.الارحابنرطلة

Yqص - YA162صالخرفيجبريهكابإلىالاطىنجتوسير،المعريعن426وص،(الارحابن)عن.

لولا،ايرادمانودوكا،عنهالكثيرأليهويخهاالزمانعن"،اللزوياتفيالعلاءأبيأضحارجمحنا)92(

تعريفاْبقدم"الغفران،رسالةفيالعلاءأباانكما،ابحثهذاغيرآخرمكانفيوصنوردها،عهاابحثضين

شيءنالزط:بقالأنوهو،أحمحهلمأفيإلا،إليهصبقمدبكونأنأجدرهمأحدأحددتهومد9يخهيقولللزمان

على(لئملأنبمكنلامنهجزأتللاْن،المكانضدذلكفيوهر،المدركات)جمغعلىثحلتجزأتل

شرهالمعقهذاعنويعبر426.صوكز"ملبصاتثةمنبدفلاالكونفأط،الظروفعليهلئكلشي.كما

:الكوصباتفيالالمي

صلادمُجُرالاْكوان"لدرِكولاعالَمكلُتخهكونوأبُر

ومادمُمماضنوالأوماتُلظانرُ،ئعُذ،ووراءهالممرتهيإذا

عادمُالمجددالجنَيَعدَمُولا،غاسبعدماغابمخاآبفا

.01191بيروت.ردصاراد.2ج.تللىوياا

تحقيقالمقايات:عدهمواضعهإلىفقطولئر،الرحيديعدوالمكانللزماناقصورهذاثل)03(

،الخصوصعلى.126ص،والثرونالالنةالمقابة،0V11،بغدادالإرشاد-مطبعة-حيننونجقصمد

79ومقاية،ratص)19(ومقابة103،ص)73(والمقابة،301ص)13(مقايةالأخرىوالمواضغ

104.ص

،صللة،الفلفيةوالمعارف،البريطانيةرفواول،والاْخلاقالدينمعارف:التاليةالمعارفدواثر)31(

(:الكبرى)الاْفكارالمظىالغريةاليهب

Enc. of .R,.E Enc. B +, Enc. of Philosophy, The Great Ideas. In Great Books

of western world .3 London ,5291 Under Eternity, Time
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فيتدخلهناتعطىالقوالمعافي.الاسلاميةالمعارفدائرةفيوكذلك،(Time)زطن

يجري،الأبديةأو،الأزلية(Etهـn+له)لمعىوبال!نبة.الفل!فيالمعنىعداد

خارجهوالذىأوالمتحركغيرالاْبديالأزلىالدوأم:للسرمديةمعنيينبينفيهاالتمييز

الزمانوبين(،Timelessness)شمانفيليسماأزليةهوالذيأو،الزمان

32)()واللامتناهي Infinite time)الدهربينالتسِزالقدامىاصطلاححسبأو

والأول،المحدودالزمانبمعنىالأخير)33(الزمانوبينالدهربينالمقارنةتكونوقد،والزمان

الأزليةأوالقدمبمعنىاستعملالدهرإن:فوكرادىيقول.المطلقالزمانبحعى

(+5 tei)فيليسفهوأزلىوكلمتغير،هوماعلىيطلقالذيالزمانمضادفي

دوامتعنىمد(+4+هـأ5)الأزليةأوالسرمديةأنإلىابعضذهببينما.زمان

داشةنفسهاالحركةكانتإذا،والتغيرالحركةمقياسهوالذي،الداثمالزماناو،الزمان

وأزلية.

فييختلفونأحياناَفهم،أصحابهاعندمختلفةالكلماتهذهمعافيانوالواغ

بلغةبتكلمونأخرىأحيانفيبينحا،صحيحوالعكس،المسمياتفيويتفقونالتسميات

تماماَ.مختلفة

وأرسطو،،أفلاطون)الزمانفيوالوسيطةالقديمةالكبرىالمذاهبعلىسناْقيأنناوبما

والرأزيالصفاءواخوانالكنديمثلومتكلمينفلاسفةمنواتباعهم،وأوغنمطين،وأفلوطين

وأبي،رشدوابن،الرازيالدينوفخر،والغزالى،حزموابن،سيناوابن،الطبيب

التحديداتفإن(وغيرهمالاْكومحياوتوم،والثيرازي،المتكلمينمنوجملة،البركات

المعىعنقدمناهماويمون،حينذاكستعالجأشبهوماوللدهر،،للزمانعندهماللغوية

كايخاَ.الآنحىاللنوي)،3(

4.لمأ.!-9!.)32( )Great Ideas - op. cدة(T1 me).

دهر..طدة--مزجمةالإصلاهيةالمعارف)33(

الةيياالعلياالزيةمجلة.الاسلاميالفكرزاللازمافيوالوجودالزمان:جرايحن:انظركذلك)34(

الا!ممالنكرفيالزمانمحئلفهملنريةمحاولةنبدحيثبحد،فا79عى7691--أمحوبرالاْولى
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الثافيالفصل

الأد؟نفيادص!المعنى

ة(والاسلاموالميحية)اليلاديةالكبرىالثلاثةالاْديانفيالد-فيالمعنى

المحنىعنذكرنأهالذقىالوضعبهذأتأثرالآخرهووقعلقاتللزمأنالدينيالمعى

.عدةتفيراتنحتملىالموضوعلهذا،الثلاثةالمقدسةالكتب،معاملةانإذ،اللغوبَ

ومؤرخين،،ومحدثينمفسرينهنمعهاالجعاملينقبلىمنبالفعاالحالجرىهكذأأو

وفلاسفة.ولامرنيين

الأولى،المكانةاحتلتاللاهوتيةالمثاكلفإن،دينيةمعالجةهناالزمانمعالجةأنوبما

بلي:بما،النصوصتلكخلالهامنفهمتالتىالرئيسةالقضاياتركيزالممكنومن

زمافي؟لاهوأم،الزمانقبلأمالزمانمعائمزمانفيأدتههل:والزماناقه-ا

بينههل،الأولوعلى،عالمأومادةمعهأم؟وحدهاللهكانهل:والعالما!2-

زماناَأدتهأختارولماذا،آخرنوع.منأمزمافيأهوللعالمأدتهجقنوعوما،زمانالعالموبين

.؟العالمفيهأوجدبعيت

معأبتداالذياوالثسيالزمانوجودمبل،والنهاروالليلواليوم،الؤمانمعق3-

نهاية.ولزمانهللعالموهل؟أيامصتةفيأوجدهولماذا.وحركتهالعالمبداية

لمعالجنهاتقصدلمإنهالنقلأو،المائلهذهكلتعالجلمالمفرصةالكتبنصوصإن

هذهاتباعأنهوبالفعلحدثماأنمسكلةهناالمش!كلةولكن.الفلسفيالأسلوببهذأ

هذهفيمذأهبهميؤيدماالنصوصتلكفييجدوأأنحاولوا،مذأهبهماخنلافعلىالأديان

بالفعلهوالنصوصلهذهمحانمناستنتجوههاأنيؤكدأنالباحثبإمكانوليس.المسائل

صاحبنطروجهةتعكسوتاْويلاتاجتهاداتليستالاصتتاجاتتلكوأن،الأصليةمعانيها

نفسه.الدنح!النصنظروجهةتعكسمماأكز،المذهب

اللاهوتيةالأشلةنوعمنهيوأجوبهاالأضلةأننجد،الثالثةالمألةعداوفيما

تكلاوبالتالمي،عواملجملةلديهمتكونهعلى،اجتمعتلاحقاَتطوراَتعكسالنيوالفلفية
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نفسها،المقدسةالكفهومفتعكسمماأكز،بذاتهاوماثمةمتقلة،حلولاَوتقدَمسالمجا

،الزمانفيالقداهىوالفلاسفةالثلاثةالاْدلانوفلاسفةمتكلميآراءعالجنا.لافقد
ولد

شقلة.معالجة،أعلاهلى

ما-حالياَالآراءهذهنزكأنهو،السليمالمنجطريقعلىيضعناأنيمكنماخيرةن

ونحاولالثلاثةالمقدسةالكتبمنالموضوعفيالنصوصالقارئأمامنحضروأنا-

المعاصراللغويوالاشمالالنأربخبةالدراصةأصاسوعلىإلجهاكلبةنظرةأصاسعلىأ

التالية:الخطةحسبالإمكانجهدالنصوصة

والمسيحية.ليهوديةبالنة:أولاً

الاسننتاجات)ب(والانجيلالتوراةنصوص(أ)

.الإسلام:ثانياً

الاشتاجات)ب(والحديثالقرَانمننصوص()أ

إليها.الإحالةتسهلحىالنصوصترقيمإلىنلجأوسوف

والانجيل:التوراةفيومقلقاتهالزماننصوص:أولأ

الأرض)2(وكانتوألاْرضالسمواتادلهخلقالبدء")1(في:التكوينسفر-ا

فكاننورليكنادلهومال)3(المياهوجهعلىيرفادلهوروحظلامالغمروجهوعلىوخاليةخربة

نهاراَالنورالله)5(وعىوأظلامالنوربيناللهوفصل.حنأنهالنورالله)4(ورأىنور

المياهوصظفيجَلَدليكنادله)6(ومالواحديوبمصاحوكانماءوكانليلاَ.عاهوالظلام

واياهالجلدتحتالتيالمياهبينوفصلالجلدالله)7(فصنع،ومياهمياهبينفاصلأوليكن

ثانيومصباحوكانماء-وكانحماء.الجلدأدته)8(وحمىكذلكفكانالجلدفوقالتي

اليب!-فذنوليظهرواحدهرضعإلىالسماءتحتالتىالباهلمجتعادلهومال)9(

حسنأنهذلكأدتهورأى.بحارأحماهالجاهومخمعأرضاَاليبسالله(وحمىC)0كذلك

صنفهبحبثمرأَيخرجثمرأَوضجراًبزورايبزروعثباًنباتاَالاْرضلتنبتادله)11(وقال

صنفهبحمببزرأيبزرعباَنباتاًألاْرضفأخرجت)12(كذلكفكان.الاْرضعلىفيهبزره

وكانمساء)13(وكانحسنأنهذلكورأى.صنفهبحسبفيهبزرهثمرأيخرجوضجراَ

وتكونوالليلالنهاربينلفصلالماءجلافينبراتلتكنافهوIال)14(.ثاكيومصباح

ف!نالأرضعللفيءالسماءجللىفينيرات)15(وتكونوسنينوأيامواولاتلايات

الليللحكمالأصفروالنيرالنهارلحكمالأكبرالنيرالعظيمينالنيربناقه)16(هنعكذلك

والليلالنهاركل)18(وبحكمالأرضعللفيءالماءجلدفياقهوجمها)17(والكواكب

000،)03(رابميومعاحمساءوكان)91(وكانححنانهذلكافهورأى.والظلامالنوليبينوتفصل

I.91-:اانكويننحر.الفدبمالمهد)35(
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أنت)6(الدص...إلىالدهرمنإلهكمالربباركوأ...اللاويونوقال)5(2-

والبحارعليهاماوكا!والأرضجندهاوكاالمواتوحمأءالماواتمنتوحدكربيا

.00011)36(فيهامماوكا!

المثورةيلبسالذيهذا)2(هنومالالعاصفةهنأيوبالربفاْجاب)1(3-

أين)4(فاْبرفيصائلكافي.رجلاَوكنحقوبكأشدد)3(شيءفيالعمهنليستبأقوال

أكطعلى)6(00.مقاديرهاوضعِهن)5(الحكةنعلمكتانبئنالأرضأسستحينكت

.أ)37(موفعهالفجروعرَفتَالصغأمرتايامكفيأنت)12(أ00.مواعلىهاأمرَتشء

.ي!)38(الليلمنكهزججمربعدهاأسىيوممثلعبنبكفيسنةألفلآن)4("-4

.")93(السمواتصنعهوالربأصنامالث!عوبآلهةجميعلاْنيا)5(5-

بي)04(وعدلهتقونهالذينعلىالاْبدوإلىالأزلمنذالربورحمة")17(6-

1(.01()"للبنين

يخكونظلمةتجعا!)02(غروبهاعرفتوالشمسللاوقاتالقمرصنع")91(7-

أدتههنطعامهاوالتماسللافزاسالأشبالنزأر)21(الغابوحرنرجميعتدبفيه6ليلط

حىخدمتهوإلىعملهإلىالإنانيخرج)23(تربضهاَويهاوفيفَنحازالثص!نثرق22()

المساء")41(

.)2،(قائمةفهيالأرضكونت...)09(8-

المياهعلىالأدرضالباسط)6(رحمتهألاْبدإلىفانبحكةالماواتالصاخا)5(-9

النهاليلحكمالشمس)8(رحمتهألاْبدإلىفانالعظامالأنوارالصاخ)7(حكتهالابلىإلىفان

.!)43(رحمتهالأبدإلىفانالبللحكموالكواكبوالقمر)9(رحمتهالاْبدإلىفان

السموأتفوقالتىوالمياهوالسماواتوالقمروالثسوالملائكةمنبطلبالنص-01

)36(

)37(

)38(

(ri)

ضرنحميا

أيوبطهر

:09هزامير

59:هزامير

201مزامبر

301مزامير

118مزامبر

71،هزاير

.9:5-6

.12-ا:38

17.

91.23-

:13-.02
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جل.والاْبدالدهرإلىوقامها)6(لخلقتأمرصلانهالرباممهذهلتسح")5(تسبحأن

.1)44(تعحداهفلارسطلها

.")45(السمواتثبتوبالفطنةالأرضأسسبالحكة(الرب،)11-91

ألازلمن)23(البدءمنذعملهماتبل.طربقهأولفيحازفيالرب")22(-12

الغزيرةوالبنابغالغمارتكنلمحينولدت)24(الأرضكانتأنقبلهنالأولمنمسحت

بعدالارضيصنعلمإذاكان)26(ولدتالتلالوقبلالجبالاقرتأنمبل(re).المياه

رسموحين،هناككنتالسمواتهياْحين)27(المسكونةأتربةمبدأولاخارجهافيماولا

الغمر!)16(.ينابيعوقررالعلاءفيالغيومثبتحين)23(الغمروجهحولحدا

أمرتواناالسمواتنثرتايداي.عليهاالبشروخلقتالاْرضصنعتأنا9)12(-13

الذيوصانعهاالأرضجابلإدتهالسمواتخالقالربمالهكذألأنها(A)جندهاجميع

.اخر)47(وليسالربأناافيجبلها.للعمرانبلللخواءيخلقهاولمأمرها

فيقفنادعوهن.المواتشبرتويمىالأرضاسثيدي9)13(14-

A(.4جميعأ)

الابقةتذكرفلاجديدةوارضاجديدةالسمواتاخلقهأنذالأن9)7-ا(15-

...تهلكوا)9"(بل)18(البالعلىتخطرولا

المواتوبطبحكتهالمكونةوئتبقوتهالأرضمغالذيهو9)15(16-

.")001بفماته

)18(العناصرومواتالعالمنظامأعرفحتىبالاكوانيقيناعلماَووهبنى9)17(-17

ومرأكزالنبنوهدار(I)9الأوثاتونحولالأحوالوتنيربينهماوها.ومناهاالأزمنةوبدأ

.!النجوم

1(8ميرمزا(،4)

الأثالضر(54)

(It)لأثالاضر

:54أضعبا(،)7

:،8أضعيا(4)8

:56أشعبا(94)

آرياضر(05)

3:.91

8:22-28.

12،18.

13.

17-18.

51:.15
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مادةمنالعالمصنعتالتيشيءكلعلىالقادرةيدابعلىصعباَيكنولم،)أ(-17

.)2ْ(الباسلةوألاسودألادبابمنجماَعليهمنبعثأن،)1.(مصورةغير

.)3.(برحمتهوالحياةالروحسيعيدالعالمخالقأنعنيتكمالثافيالمكابيينوفي-18

ادلهأنفاعلمفهماماكلرأيتوإذأوالأرضالسماءإلىولدييا"انظر)أ(-افي

دا)4ْ(.البشرجن!أوجدوكذلكالعدممنالجميعصفع

رمليحص)2(منألابدإلىمعهتزالولاالربمنفميحكةكلإ)1(91-

ومن)3(والغمرالارضورحبالسصاءصُمَكَبصحوهنالدهروأيامالمطروقطارالبحار

فهمالأزلومنذالحكةحيزتشيءكلقي)4(ثيءكلصابقةهيالتيالحكةسيتقمى

.أ)..(افطنةأ

هن6كنرابحرمنهاءكنقطة.سنةهالةالأكثرعلالإنانأيام!أ")8(-02

.إ)6.(الابديةبومفي.لليلةصنونهكذاالرمل

عند)3(العلىصُغعجيبةآلةهيبمرآها.قبثرخروجهاعندالشمى1)2(21-

النارفييُصنعُلماالاتونفيكعافخالشمسحرها.أماميقومفنالبقعةتيبىهاجرتها

الرب)5(عظيمئبهرالعيونبأشعةوتلمعناريةأبخرةوتبثأضعافثلاثةالجبالتحرنن)4(

وعلامةالأزمنةنبأْهوالمومةأحوالهبجميعوالقمر)6(سيرهافينسرعبأهرهالذيصانعها

تفيرهوقالشهرحميباحمه)8(التمامعندينقصنيرهوالعبد.علاتاهمرمن)7(الدهر

،)7.(.عجيبةزبادةيزدأد

ابليستوعد-بمحقالحصادعنيتكلمنجدهمىأنجيل،الجديدا)مهدوفي22-

أولئكوبرسلونالملالكةهمالحصادينوأنالدهرمنتهى-الزؤانزرعواالذينوألاثرار

.للنار)8.(

17-7.18:الحكةضر)51(

17.:11الحكةنحر)52(

28.:7الثافيمكابيين+ه؟

28.:7الثافيالمكابيين)54(

.2ا:صاخبنصغضر05()

.18:8صيراخبنصغمز)56(

ا-43.11:يراخبنثح+ه(

(OA)94.05-03،،2-:"11مقانجلالجديد،العهد
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وعلاماتالدهرمنت!هىعنالميحالحواربونيسألأيضاَمقأنجيلننآخرفصلوفي

ليسضيق،امتهعلىالاْموثضييقوزلازلمجاعاتمجيثهعلامةانلهمفيقولالمبحمجيء

والقمر،العثمعىوتظموالأرضال!مواتوسنزول."يكونولنالانإلىالعالم"أولمنذثله

()9ْوحدهالاباللهإلايعلمهالاالساعةأواليومولكن،الكواكبوتتامطصوءهيعطيلا

لوقا.وانجيل)96(،مرمص)06(انجيلفيمكرروثله

منه:فصلأوليوحناانجيلوفي23-

افه.الكلمةوكانا!هعندكانوالكلمةالكلمةكانالبدءفيا-

الله.عندالبدءفيكانهذا2-

621(.مماكِؤقسيءيكونلموبفيرهكؤنبهكل3-

أليهوديةفينصأهمهوالتكوينسفرأنإلىابتداءالتبيهيجب:الاستنتاجات)ب(

ولانه،لقدمهوذلك،المعنيينباجماع،الزمنومشكلةالعالمأصلبمصكلةيعلقوالمسيحية

آخرمكانأىفييوجدلا،مفصلبشكلالخليقةقصةعنللحديثقعمدبعكلمخصص

شيءعنحديثخلالمنوليس،النرضلهذامقصودانهكصا،الانجبلأوالتوراةهن

عند،سابقاَالمعروضةالأخرىالنصوصفيوأضحهوكما،آخرشيءعلىللدلالةأو،آخر

يوحناانجيلعنذكرناهالذيالنعىموىالمواصفاتهذهحيثبنيضارعهولا.فيهاالتأمل

الكلمةفكرةيعرضالذي،الانجيليالنصهذأوبالذات،الانجيلهذاولكن(.اعلاه)23

يوحنايكتبهلمنفسهالانجيلأنيرىالبعضأنكما،ثكمثار،محدثافلوطىبمعنى

البدءفيبانهفالقولذلكومع،المحدثةالافلوطينيةتلاميذ)63(منآحرشخمىبل،الحواري

الكلمةبوأسطةهوالذيالمكوينهلعنواضحاَمحددامعىتتضن"لاالخ..الكلمةكان

03-24.35،مقانجيل)95(

3-33.:13هرتصانجيل).6(

5-21.31:رقاانجيك)61(

ا-3.:ايوحناانجيل)62(

3-)ههـ!مكاذ4!أعtanأca!!.هـ9.)(36) ncyc)11ج-ةرلحفااتص.نتربوادو

النص.هذاعلىتخريجاتولبيلون92،ص

,ddleages, New Yorkأlosophy in the mاstian Phأlson: History of Chrل!أح.

.6-5.،5591.
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ثم،شيءلامنإبداعأممنصنعهوهلولا؟لاحقزمانفيأم،أزلاًكانالازلية

،الزمانوبينأدتهبينالعلاقةعنبعدفيمااللاهوتيونعالجهاالقالأخرىالفلسفبةاثماكلان

أحدوهو،المسيحأوالابنبهايقصدهنا،فالكلمة9العموموعلى.صورةبأبةولومبينةغير

،كونأدتهانالقولمثل،كؤنأقنومهانوالقول،وأمانيصهأدتهعنهنافالحدبث،الأقانيم

اللاهوتيةللمساثلتوضيحهأوتحديدهوعدمالنمىهذاغحوضوهيباقيةالأساسيةفالمثكلة

بعد)"6(.فيماستثارالتي،الزمنحول

الأخرىالنصوصإلىأشرناخلالهومن،التكوينسفر،التورأةنمىإلىرجعنافاذا

التالية:المائلنجدودلالاتها

نجد.يكناباالحلمنالزمانومو2،وجدشيءأيومن،العالمبدايةحول:أولأ

التكوينضرمنأعلاهالنصوصأنالأول،رئيسيينمذهبينيذهبونهناالمحدثينالمفيين

خليطعنتتكمف!والمادةاللهثناثية،(dualism)الثناثيةتعم-3(ا-آية:أول)فصل

7)+ة"وتسميهالخلقبدايةقبلوظلمةماءمن e)العمقأو(Thedeep)مرأدفوهو

'Ti)البابليةللكلمة amat)والنمى،التوراةفيأبداَفيجدلاالعدممنالخلقفكرةوأن

بينما(أعلاه)18رممانظر،28أية:السابم)الفصلالثافيالمكائبينفيهواليهاألاْمرب

)17منعينةكيرمادةهنالافلاطونيةالصنعفكرةبوضوحيعم(الحكةسفر)أوطيمانحكة

مارتيرجوستينمثلالأولالكني!ةأباءأنإلىالاشارةمنصحتهتؤكدالرأيوهذا(أعلاه

Justinع) May)ألاصكندريوكليمنتClement of Alexandria،بهذهالخلقفهموأ

بعدالرأيهذألمنامةوسنعود.العقيدة6(!ههذههوسىمنأخذأفلاطونانوقالوا،الضورة

تليل.

خلقكيفيةتقررواحدرقمألاَيةوان،عدممنالخلقيعلَمااليهاثرالنمىأن:لانياَ

مفصل،بشكلالخلقعنتنحدثالتيبعدفاالثانتالاَدأتعنوانهامفصولة،عامبثكلالكون

أخرىنصوصإلىالاشارةإلىأصحابهيذهبالرأيهذأولتأييد.ألاْرضهومنهجزوعن

سفرفيالنصوأن،-أ(18)نصالثافيوالمكاثيين(أعلأه12)نصالامثالسفر:هي

فصلالحبرايينإلىرصاتهفيوكذلك،17-16أولفصلكررلىأهلإلىبولىالقديىرسالةفي)64(

:01فصليوحناالقدي!روْياوفي،3-13الثالثالفصلالثايخةبطرسالقديىرصالة.وفي،12-01أول

الخلق.عنتاْخرةآئارأنحمل6-5!نموص

)6+.Encycl. .R and .E Under Creation Biblical conceptio
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يونافيفكرمنمزيجهو،أعلاهاليهالمارمعينةكيرمادةهنالصنعيعلمالذيالحكة

حنىوانهخالصةاغربقيةفلص!فيةفكرةهي،النصفيأالمصورةغير"المادةفكرةوأنويهودى

أوجدمنهاثمالعدممنأولاَ)66(المادةهذهخلقاللهانبسهولةالتفكيرفيمكنذللشصدمنالو

الحالم.

بفعلأوجدماأوجدأوحدإلهعلىينص13-15()نصوصأشعياسفرأننجدبينما

وظلمة،نوربينصراعأوأولىلمادةصدىأيشيءلامنالخلقعنفكرتهفيوليس،حرَ

الذيبالنصمرنالماء،تيماتأنإلىهنا)والإضارةالتنيننقيمعناسطور!طنصورأىأو

)67(.مليلبعدالجاشبرالتي،للخلقالبابليةالقصةفيمردوخمسمه

ألاَتية:هيوملاحظاقي

الرأيأصحابيقولهمماضيءعلىتدللا،اشعياسفرفيايهااثرالنصوصإن-ا

النصوصتلكمنخطتحتهماينظرأنوللقارئ،بوضوحذلكعلىتدللالنقلأو،الثافي

واجابل،السموات"خالقوعنالسواتنشرأ9وعن""صنعتُعنتتكلمأنهايجد

،عدممنالابجادبالفرورةتعنىلاالكلماتوهذه،السمواتوشابر،وموسها!الأرض

أورجعناأيضاَ،القرآنفيالكلماتهذهمعالحالهوكما،القواميىراجعناسواء

المدراصيةوالكتب،المفسرينجميعحبحيث،والمعبحيةاليهوديةالخلقفكرةتفاصيلإلى

الماهولي!،الماءمنوجدتاوالأرضالسمواتأن،والميحياليرديوالادب،والتلموذية

الرأيأصحابدعاالذيوهذأ.ألايجادحين)68(عليهادلهعرشماكانبل،الأرضدبمعناه

نصوصفيهناوخلق،صنع،فكلطت.ضيءمنأولأاللهأوجدهنفسهالماءأنيقولونالثافي

وهو؟الماءجاءأينمنمثعكلةبعدئذوتبقى،الماءهيصابقةحالةهنأيجادهاتعنياضعباسفر

أشعيا.نصوصعنهتنحدثلاها

)66(78.AlexanderHeidel: The Bapylonian Gensis, Chicago,4291 P
262..on,Paris,.5191 .B .K11 Ch. 7-pأ.A .M Henry: Godand his creat

!(.reation)أدةم--الابقوالاْخلاقالدينمعارف)67(

كانجا:انظر)68(

7891,The problem of creation in Islamic Thought, Baghdad

والمصرية.والومريةالبابليةالخليقةقمصفيبثيلتهاالفكزوقارنأالمصادر،إلىوأشرناذلكفملناجث

4.Prat.1 Ch
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المحاصرةالخلقأفكارمعوالمقارنةالتأريخيةالنظرةقبلناإذايدلالقديمالفكران2-

والومريينالقدماءالمصريينفعند،عدممنالخلقفكرةأبداَيعرفلاوقبلهالليردية

الاْرضصنعتومنه،الخالقةالالهةظهرتومنهالمحيطأوالماءهناككان،والبابليين

مردوخمنهكوَنودخانابخرةوصعدت،الاْرضكونم!نهاق!مفجفقستهابأنوالسماوات

.السحوات)96("-رعالخالقالالهأو

المصريين)معالالهةتوجدوم!نهاأولأأيأولىالمادةيضعالقديمالفكرانالقولويمكن

)في،الآخرمبلاحدهماولي!الوجودفيمعأواللهالمادةاعتبرتذلكبعدثم(والبابليين

.()07(الثلاثةالأديانلاهوتيىبعض)معالمخلوماتتقدمادلهأصحئم(،النورأة

تحعهما)أنظر،الأخرىالنصوصمعتكرارهيمكناشعيانموصعنملناهوها3-

(.النصوصتلكفيخط

،عدممنأومادةمنالعالمفسوأءكان،حلبدونتبقىهذأكلهبعدواثمكلة4-

بأنفالقول.بعدفبمااللاهوتيينعندنجدهاكماوماكله،الزممانعنفكرةأيةهنافلش

وحدوثهبالزمانالعالممدمبمعنى،زمانياَللعالمادتهسبقبدونباْنهيفهمقدعدممنالخلق

للعالمأنأو،زمنيدئهسبقمعبانهيفهمومد.أدتهمعأزلميالزمانأنذلكومحنى،بالذات

.وحادثبدايةلهالزمانأنأي،يبدأالعالممعالزمانوأنبداية

الزمانأنعلىبذاتهبدللا،العالمادلهصنعمنهاأولىمادةبوجودالقولفانوكذلك

بداية.لهالجحرك-فهوالعالممعيبتدئالزمانأن-البعضرأى-كمايقالقدإذ،أزلمط

.النصوصهذهفيمطروحةيخر،الفلفيأواللاهوقيبشكلهاالزمانسكلةأنهذأومعى

الفيلسوفتكوينبمجملقاْثرةاجخهاداتهومذاهبمنذلكبعدميلطمملوان

.نظرهوجهةالنصوصيحملطريقهاوعن،اللاهوتيأو

وانظر:الموضعنفسأعلاهكتابنا)96(

41-37..S..N Kramer: Sumerian Methology Philadelphia.4491 p

وكذلك
.J .B Pritchard: Ancient Near Eastern Text" New Jersey .5591 pp.,4-3 Henry

.Frankfort:Before philosophy, London.9591 pp.,18.61 65 ff

:كتابعهاراجع"المسفيي"اللاهوتندعىللخليقةمصريةدصهفيواحداص!ناءهناككانوربما)07(

فيمقدسة:باتر،طهبعد.افcV1-ص0691بيروت.جبراابراهيمجبراترجمة.العربيةالزجمة.الفلفةتيط

901..''ص26591-بغدادجالقديمةالحضاراتتأريخ
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التالية،المذأهبتبنىمنوجد،الإسلامفيكماوالمسيحيةاليهودبةفياأنهنجدوبالفعل

والمسيحية:الرديةفكرةنفسايضاًأنهامعتبرا

لهماوزمانهالمصورالمركبالعالموان،أولىمادةمنصنعأوخلقالعالمان)أ(

.اليهوديفيلونذلكيمثل.وزمانهبتركيبهأوللهحادث،بمادتهقديمفالعالم.بداية

وحاليفي.يحيا)71(بنوابراهيم،الاسكندريوكليمنتمارتيروجوستين

المحدثة،بالافلوطينبةالقاثلونذلكيمثل،بالذأتمحدثبالزمانأزليالعالمان)ب(

بدايةأثباتأستحالةيرونممنوآخرون،برأيانوسيجرديوأوريجيناوبويس،دينسيوسمثل

.واوكام)72(ابكارتمثلوسواهم،الغربيينالرثديينمنللزمان

يوجدلاالعالموقبل،نفسهالعالمبدايةهيبدايةلهوالزمان،عدمهنالخلق()ج

لاثباتبعتسهمعندأدلةمع،آخردونوقتاتخصصوألارادة،زمانفيليسوالله،زمان

،)"7(النحويويحيى)73(أوغسطينذلكيمثل.الماصىفيالزمأنتناهيعدماستحالة

)76(دنسوجونبيكون7وروجروبونفتوراهاليسأومسوالكسندرودوفرنيوبرنار7()ْوالفيومي

.سكوت

مدموفكرة،زمانهوبدأيةالعالمحدوثوأدلةفكرةعندهتتعادلالعقلبأنالقول(د)

وبدايةعدممنبالخلقالقولنيصريحةالمقدسةوالكتب،العقيدةولكن،بالزمانالعالم

يني.الاصوتوما)97(الأبر)78(والبرت77()ميموننجنموسىذدكيمثل.الزمان

(Vs)7291الثافيالحدد./الكريتالآدابكليةمجلة.الاْولىوبواكيرهاالميحيةللفلفةمقدمة:بحثنا

ومحاب:،145،015ص

022..rshfeld,London .3191 ppلأtab al- Khazri". Ed. .H Hأevi "KأJudah Hal

.15-14

فا242ص:4691القاهرة.الرشظالعصرفيالاْوروبيةالفلفةتاْريخ:كرميوص:أوكامعن)72(

223.ص.إيكارتوعن،بعد

البحث.هذامنبعديخماأوغطينمذهبأنظر)73(

:بدوي:العالممدمفيبرومدسحججعلىالاْولردفطبالنزألىمقارنتههحالنحويبجىعن)74(

بعد.فا98ص،BAITالقاهرةطغ،6191دثقفيالغزالىعرجان

.الخصوصعلى157ص،NAMليدن.والاعتقاداتالاْهانات:الفيومي)75(

أوكوبلؤنولفأودىجيلونئل.الوشطةالفلفةعلىمحابأيأو-الابق-صميرسفيرابم)76(

.المذكورةالكتبقهوْلاءهنكلعنالكلامعند-الابقبحثنا-رأجع

(VV)بعد.فيماهذاإلىوضئير،الحائرين؟لالة:تابهك

(VA)عنه.الكلامعندكرميو!ألبرتعن

البحث.آخرفيعنهكلامناانظر)97(
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اْبديأزلىلنقلأو،أزليةفياللهأن!ف!التكوينسفرفيالتيالثانيةالمسألةأمأ:ئانيأ

(LS ( eternalلكلمةصريحاَاستعمالأونجد،النصوصتلكأسودفيخطهماوأضحهو

والدهر.،والأزلية،وألابدالأزل

يتكلمالتكوينسفرففي،النصوصهذهفيالزمانمفهومهي:الثالثةوالمسألة:لافاَ

اليرمأي،عليهدالةوالكواكبالثمسباعتاراليومأنمع،أيامستةفيالعالمايجادعن

)نصوالقمروالكواكبالثمطرنصنعطمعالراعاليومفيإلايوجدلملديناالمعروفالدنيوي

جملةادلهفيهاأوجدوثالثوثاناوليومعنالنصيتحدثبينما،-91(14ابةارقم

انهوواضح!!نيرانولاكوأكببدوننور،الأولاليومفيوجدالنورفإنكذلك،أضياء

الكسندرأضاروقد.المياهوجهعلىترفرفكانتالتيللظلمةضدهوبل،العاديالنورليص

The)الضوءأننجد،والتورأتيةالبابليةالقصتينكلافيأنهإلىهايدل light)قبليخلق

أليومفيوالبحارالنباتاتاللهيوجدأنالنريبفنكذلك.السماويةوالاجامالسماء)08(

بدونتلكتوجدلاانهمع،الرابعطهوالذي،بيوموالكواكبالصمىخلققبلالثالثط

سرانهاأوغسطينأعلنقضيةوهي،الستةالأيامومعنى،اليوممحنىمشكلةيثيرهذاان

أيامنا.في)82(صنةألفاللهعنداليومأنعلىيدلاننصانوثمة.أحد)81(يعرفهأنبمكنلا

.طنة)83(آلافطتةاستغرقالعالمخلقزمنأنإلىالبعضذهبذلكأساسوعلى

نأيحاولالبعضاننرىوسوف،القرآنيةالفكرةمعالجةعتدستواجهنااثمكلةوهذه

الستةمعنىأنإلىآخرونصيذهبكما!العالمبدءمبليومأوزهانوجودفكرةمنلخلص

وأزمنة.زمانيوجدكانالعالملهذاالذيالزمانمبلانهأيام

عرفناهالذيأوالفلطفيبشكلهامطروقةتكنلمالزمنببكلةأن،النهاثيةوالخلاصة

اللهوعلاقةوالزمانالعالمأصلعنتتحدثالمقدسةالكنبوان.بعدفيمااللاهويينيدعلى

بعد.فيماالاجنهاديةللمذأهبمجالأتركمما،محددغيربثكلبهما

صلا**

i-((A41ص--الأبقوكرير79،-صالابقبدل 3-.v

عليهاخلقهاتقدممعبالضالباتاتعلامةإلىالاْكوفىتوماأضارومد،لمذبهعرضناكدأوكطين)81(

آخر.كاب!مفصلأرأيهعرضعندجبركماأاللاهويخةالخلاصة9كابهفي

.3:8الثانيةبطركىورصالة4،:09هزامير)82(

(Ar)02.عىاج5691القاهرة:والنحلالملل:الثهرضافي
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والحديث:القرآنفي:ئانياً

مأمادةمنأوجدهوكيفالعالمأصلعننصوص،لثئينوتتعلق:النصوص(أ)

ماذا؟.أمزمانلهاللهوهل،اليومأو،الزمأنبفكرةنتعلق،وأخرى؟عدممن

اثيرتكيفنتبينحتى،والانجيلالتوراةمعفعلنتاكما،ضروريةالاْولىوالنصوص

وبدء،واللازمنيةللزمنيةالقرآنتصورإلىالوصوليسهلوبألتالىالحالمووجرداللهوجودشكلة

هيةالنصوص-وهذه.وهكذابدايتهعدمأمالزمان

أيكمليبلوكمالماءعلىعرشهوكانأيامستةفيوالاْرضالسمواتخلقالذياوهو-ا

ع!لاَأ)84(.أحسن

الحالمين،!ابذلكأنداداَلهوتجعلونيومبنفيالأرضخلقبالذيلنكفرونأشكمتل2-9

ثم،للساثلينسواءأيامِأربعةفيتهااقو!فيهاومدرفيهاوباركفومهامنرواسيفيهاوجعل

طائعين،أتينامألتاأوكرهاطوعأا!سياوللأرضلهافقال،دخانوهيالماءإلىاستوى

بمصابيحالدنياالسماءو!ثناأمرهأحماءكلفيواوحىيومينفيحمواتسغفقضيهن

إ)8ْ(.العليمالعزيزتقديرذلكوحفظا

شيءكلَّالماءهنوجعلناففتقناهارتقأكانتاوالأرضالسمواتأنكفرواالذينيرأولم39-

يومنون!)86(.أفلاحي

.إ)87(وكبلضيءكلعلىوهوفاعبدوهضيءكلخالقهوالاالهلاربكماللهذلكم4-9

.")88(عليمشيءبكلوهووالباطنوالظاهروالاَخرالأول"هو5-

.البصير")98(السميعوهوشيءكثلهليس...والأرضالسمواتراطف69-

.أ)9ْ(ليكونكنلهيقولأنيثيئأأرادإذاأمرهانما79-

(AO)

)86(

AVM)

(AA)

(As)

)09(

مران

نران

نمرا

مرآن

نران

مرَان

نمرا

11:.7

41:.9-12

21:.03

6:2%-.

57:3.

:،2.11

36:81،6:73،2:17،3:47،95.
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الأفعالاصتعماليخهاينكررالاَياتهنكبيرةمجصوعة8-

عى:والأفعالالحالنجومأوالأرضأو

مد)ْ،)19(خلق،)39(رغ،)29(بى،جعل)19(

نجدوكذلكوأرص).ْ\(.،صوى)99(نصب)89(،

و!خالق")401(.و"فاطرأ)301(ولابارىْ،)2.؟(

)ْ.1(.الفاعلأسمبمعنى!!بديمكلمةنجدكما

فياليهبعرجثمالأرضإلىالسماءهنالأهر"يدبر9-

.إ)601(تعدونمما

خمسينمقدارهكانيومفياليهوالروحالملثكةئعرفي01-لم

وانوعدهأدذيخلفولن،بالعذأبويستعجلونك11-1

.أ)801(تعدونول

.77:72،6:1،41،73،101نترا(19)

(1r)6-5005:5-19:6مرَان.

1ترآن()39 6 - 3 ، 1 0 : 1 3 ، 2 0 - 1 8 : nn.

صاضععنوانظر7،؟32مْرانضيء.منآدمخلقبمعى)49(

52مرأن:فكلوالاْرضالسواتبصددخلقعنأما--الابقبالانجليزية

11:7،11:1،7:.54

02.-05:7،15:16:تران)59(

.6-19:5فران)69(

.3،3:6:،6قرآن)79(

Aمران)89( : AA02.-ا

.rr-97:27قران)99(

33.:27تران)001(

24.:95تران)101(

،2.:.2:54،95نران)201(

(r)35:11،36:15،42:11ترَان.ا.

.24؟95نرَان401()

.6:101،2:117قرآن)001(

01()tه:32مرآن.

.07:4مران)7.9(

47.:22ترآن)801(

31

السماهايجادبثأنالتالية

أمم

،صوَر)79(،)69(طحا

(1)1ْ!ممؤر"الفاعل

سنةألفمقدارهكانيوم

سنة،)7.؟(ألف

سنةكألفربككديوماً

3صالاْخرىالآيات tكتانجامن

،ه-332:4،:.95،1
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12

13

14

15

16

17

18

الليلجعلالذيوهو،منيرأولراَسراجاًفيهاوجعلبروجاًالسحاءفيجعلالذياتبارك

.شكوراً")1ْ9(أرادأويذكرأنأراد!لنخلفة،والنهار

.1()011(فروجمنو!يناهاوماولينا.هافومهمكيفالسماءإلىينظروا"أفم

عذابلهمواعتدنارجوماَ،للثياطينوجعلناهابمصابيحالدنباالسماءزيَخاإولقد

السعيرإ)1؟1(.

ربكمهنففلاَلتبتغوامبمرةالنهارآيةوجعلناالل!يلآيةلحوناآيتينوالنهارالليل"وجلنا

.تفصيلأ")112(فصلناهشيءوكل،والحسابالشينعددولتعلموا

ولكنالناسعلىفضللذواللهإنمبمراًوالهارفيهلنسكنواالليللكمجعلالذيالله9

")139(.يعكرونلاالناسأكز

.t(11")يسبحونفلكفيكلوالقمروالثمسوالنهاراليلخلقالذيوهو9

واهمركلالشمسوسخرالليلفيالنهارويولجالهارفيالليليولجاللهأنترألم"

.؟1(...")ْمصمىأخرإلىيجري

.والنهار")116(اللبللكموسخردائببنواهمرالث!مسلكموسخر11

والحابالسنينعددلتعلموامنازلوتدرهنورأوالقمرضياءالشمسجعلالذياهو

والنهارالل!يلاخنرزان،يعلمونلقومالآباتيفصلبالحقإلاذلكاللهخلقما

.إ)117(يتقونلقوملآياتوالأرضالسموأتفياللهخلقوهما

حمطِأنعلىبقادربخل!هنبعيولموالأرضالسحواتخلقالذياللهأنيرواأولم9

.OIAتدير")شيءكلعلىانهبلىالموتى

)901(

I-[)?

)111(

)112(

)113(

)114(

)115(

)116(

)117(

8(11)

مرآن

نران

مرَان

قرآن

نران

فران

تران

مرَان

مران

مران

2:.61-62

:2rr.

3:92.

.rrا:

ا:6-5.
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.لغوبإ)9؟1(منوهامشاأيامصتةؤبينهصاوماوالأرضالسمواتخلقنا22-"ولقد

وألاَنوالميقاتوالدهروالحينالومتعلىدالةكلماتفيهاالقرآنيستعملعديدةآيات23-

.12()ْوالمدةوالامدوالساعةواليوموالأجلوالرمد

،شيءكلتبلكاناللهإنحدبثمثل،كعثرةأحاديثنجد،النبويالحديث24-وفي

اقهإن:وحديث،الماءعلىوعرشهالكونخلقثم،شيءمبلهليسانهثانيةبصينةأو

وحديث،القلموحديثعماء،فيكاناللهانوحديث،ماءمنماخلقخلق

أياممنيومكلفي)؟12(ادلهخلقمايفصلوحديث،خلقشيءكأول،العقل

الخلق.

موقففيهأبناالذممط،أالخلق"ئكلةمحابناإلىالقارئنحيل:الاشنتاجمات)ب(

راجحين،وتراثهما،والمسيحبةباليهودبةذلكمقارنين،المشكلةمن،والتفسيروالحديثالقرَان

اللاهوتيينمومفوكذلك،واليونانيين،والبابليينالقدأمىالمصريينعندالعالمأصلفكرةإلى

الفصليرأجعأنالخصوصعلىوللقارئ.وسواهاالدييةأبعادهابكلالمشكلةمنوالفلاسفة

جميعفيدرسإذأالقرآنأنالفصلذلكفيأوضحناحيث،الأولالق!ممنالأول

النصوصوأن،الماءهيأوليةمادةمنالصنععليدل،كليةنظرةخلالومن،نصوصه

الفصلفياليهاأشرنافروق-مععامبثكلتعطيمعاًماْخوذة6(،2،3،)1أعلاه

الثالثالفصل-المفسرينوأن،التكوينسفرفيالخلققصة-شبيهالأولالف!مهنالرابم

القرآنية.للصورةاتفاصيللوضعوبالاسرأئيلياتأيكوينبسفر-استحانوأألاْولالقعممن

نفسها،المطلوبةالتفاصيلتعطي24()نصأعلاهالمذكورةالاحاديثأنكما2-

منالأولالقعممنالثالثالفصل--التورأتيةالقرأنيةالصورةعناصرنضأيضأوتعكس

.المذكوركثتابنا

(ه)ال!نمىوأن,(T،)2اجهادأَالاعدممنالخلقعلىبدللا(t)الضوأن3-

38.:05مرآنا(11)

نفدم.يخماالفرآنفيإبهاالاشارةبقت)012(

Problem)بهابنامنالاْول-القمهنالثافيالفملفيوصاهاالاْحاديثهذهدرت)121( of

reationالابق.(ح

يف!روماأنيمكنالمادةبقدميزنونالذينأولئكفان،المعىمحددةكيرفي!إخلؤاكلمةانطالما)122(

.عدممنالخلقلاوأتنظيمالصفعبعنى
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يفيدلا7()النصوأن.الحالمعلىدته)23؟(الزمافيالسبقأوالزمانيةالأولويةعليدللا

زمنفيبالخلققولهمفيالميهلمونيربدهماحسبللاوقاتالمخصصةالارادةمعنىبنفسه

.عدممنوخلق،للزمان)124(وببدايةلاحق

تحنيالخأرصى،بسط،بىمثل8()نصألاَياتفيالمشعملةالكلماتوأن4-

خلق!9الكلمةوكذلك،ش!ءمنضيءايجاد،فيهاالمحددالفرآفيالمعنىوحسبلغوياَ

اليءهذأخلقوكيف،خلقمامجملنفصلالتى3(،2،)1النصوصلأن"و"بدج

أوضحنا-كماوالفلاسفةواللاهوتيينوالمؤرخينالمفسرينوباجماع(أبخأرض،)حماءذاكأو

الذيالدخانومن،الماءمنوألاْرضالعماهايجادعنتكلمقبلا-كتابنافيبالتفصيل

منه.صعد

فقد،هنامولهيمكن،والمسيحيةاليهوديةمعأياموالستةأليومعنقلناهوما5-

الاهوتيين،الملمينأموألهنجملةمحمابناهنالأولالقسمهنالثالثالفصلفيأوضحنا

العالم،زمانقبلزبانعلىذلكيدلوهل،الثمياليومقبل،اليوملمعنى(الخومفسرين

بعضهنانلخصالزمانلمدفالدينيالتصورلموضوعذلكلاْهميةونظراً؟أيامالستةولماذا

:هناكملناهما

نيالاْرض22(،1،2)نصأيامشةاستغرنيالعالمخلقانآياتعدةمنواضح

يصزحلمالنكوينمفرعكسوعل2(.)نصيومينفيوالسماءيوهينفيفيهاومايومين

(take rest)العالملحكمالعرشعلىأستوىولكنه22(،21)نصألاجاليومفي

المفسرينعندونجد.(9،11)نصالمعروفيومنامنسنةألفيساويهناواليوم،وتدبيره

سبعة،أوأيأمفيستةهووهل.ألاحدأمالسبتالخلقبدأمتىحولاختلافاتوالمؤرخين

يستحقومماالصدد)12ْ(هذافيوسلمعليهاللهصلىالرسولعنالاحاديثعديدويوردون

بقدمالقائلونيخرهاأنويمكن،عديدةضئبنبينالقوأنواع،ددصفتانو!الآخر""ول919)123(

وهذا،الزمافيلاالذاقالبقثل،بالزمانالقعداالصروفةالقأنواعباْيأليبالرفالأولويةبمعنى،المادة

النقل،جيلعلوالضالىوالطوسييخاوابن،المغوالرازي،رشدابنئلالقدامىمنجملةإليهذهبط

انظر.والحركةيتحركفيوماالزمانمدمفعناهبالزمانالسبئبسحنىالاْولفهناإذااتاالقدميينوحجة،والفارابي

وحواشيهما.،-1617صأولفصل.أولمم.بالانجليزية"الخلقاثكلةيهابنافيكاملةالمصادر

ساعلىكايخةدلالةالآباتهذهفيليىولكن،الفكرةبهذهللقولالآبةهذهمنلعلىهؤلاءيتند)124(

ذكرناهاآياتبدلالةومحلوم،والاْرضالمراتخلقعننتحدث،فيكون""كنعنتكلمالتىوالاَيات.أرادوا

المرادفلوكانالذهنعلىصلةفكرةليسعدممنالخلقانوبماضيء.منأىودخانهاءمنخلقهحاانطبقأ

91.عىال!ابقالمرضع-محأبنا-بالانجليزبة:التفاعيلراجع.وتفصلبوضوحعلبااتاْيهدلجرىالفكرةهذه

وفصل،الأحاديثهذهمفصلينبعدفا57صاثافيالفمل.أولمم.بالانجلزيةمحابناانظر)125(

(r)والاضتاجات.الممادركاملمعوالمؤرخينالمفرينهؤلاءآراءذاكرين

34http://kotob.has.it



منتظهرالتيوالصعوبة،الزمانوبدايةعدممنبالخلقيقولونالمفسرينمعظمأنالتنوب

مرجوداًالزمانيكونالحالةهذهفيانه،الزممانفيكانأيمدةاستغرقالخلقبأنالاعتقاد

خلقِمعخلقالزمانبأنالقولإلىهؤلاءلجاْالاشكالهذاولحل،يخهخلقماوجودقبل

زمانياحدوثاالعالمبحدوثالقائليناللاهوتيينموقفهووهذا.(والاْرض)الماء،العالم

انهاموكدينالحرفيبمعناهاالاياتف!رواالبعضولكن.)126(وبعدهقبلهوآخرينكالغزالي

نأتيميةابنويرى.رشد)128(وأبن)127(الفارأبيمثلالعالموجودقبلالزمانوجودعلىندل

،وعرش،أخرىومادةآخرزمانهناككاننعرفهالذىالزمانمبلانهعلىتدلالآياتهذه

.OV)ودخانوماء

الومتذلكفيأنهولو،أيامنامنستلالفماويأًالبعضبره"أليرميخصوفيما

علماءومعظمعباسوابنالجلالينتفسيررأيهووالنهاروهذاالليلبمعنىيومهناكيكنلم

والحسنمجاهدرأيوهونعرفالذياليوممبليومانهالزمخشريويرى.ولالاْمة)03

تكونأنيعقللاالأيامهذهأنالمنارصاحبومثلهتاريخهفيالطبريويرى.)131(البصري

ليلأويومهناكليىلذلكانهأو.والأرضالسواتخلقبعدوجدتانمالانهاأيامنامثلى

أيامإنهاويقول،هذامثلالزركثيويرى.بذلكحمافاادلهلاْنأياماَنميهابل،نهارأو

.)32!(تقديرية

فيالعالميخلقأنالذاختارلماذا:الاْولى:الصددهذافيمشكلتينالمفسرونواجهوقد

الاك،القموبداية،كلهافافيالقم،6791بغداد.والميهلمينالفلا!ةبينحوار:محانجا)126(

أيفاَ.منهالرابموالفصل

25.عى6918ليدن.ديزضيلرالحيهين.رأيىبينالجمع:الفارابي)127(

ضمنكلاهمابعد،اف98ص.الاْدلةناهجعنوالكثف.13ص.المقالفصلرضد:ابن)128(

.IAOAميونيخمولر.لررضد(ابن)فلفة

242-241ص5491بومبى.الدينسرفالصدعدإنثرييةابنتفيرمجموعة:نبمبةابن912()

فيرسائلتع:سيناوابن،177ص.الخاسالجز91340-1341القاهرةانمار."تميةابنورطنل9

.93ص8912القطظيمنية-الحكة

مطبة.عباسابنتفير،016ص،trot،هاضمعلىمححدلر.الجلالبننفير.اليرطي)013(

4اج:1282،اللامدار.الاْولوآثارالدولأخبار:والقرمافي،176،232ص،1285الهاشي .o

الابق--والقرمافي،829ص2ج1318،بولاق.اتنزيلحقاثقعنالكساف:الزمخثري)131(

4.صاج

انار.تفير:رضاورضيد،25-24صجا،0691المعارفدار.الطبريتاْريخ:الطبري)132(

ابراهيمالففلأبومح!دنثر.القرآنعلومفيالبرهان:والزركثي.الاعزفصرة53آية8،ج1387القاهرة

1AOV،124ص.
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أيامستةفيولماذا،:الثانية؟(instantaneously)الحالفييوجدهأنمنبدلا،زمنيةمدة

دليلزمنفيالخلقان:الأوكالسوالعنتبريراتاوتفاسيرعدةقدمواوقذ؟بالذات

وعدمت!اولاًيثيرالكازرونيولكن)33؟(،البيضاوياختياروهو،الحرةاله)رادةعلى

اتل)134(.فيالخلقمنالإرادةحريةعلىأد)1مدةفيالخلقيكونلماذاإذبهذا،قناعة

اصث.،االرفق13()ْعبادهليعلمفترةفيخلقاللْهأنإلىجبيربنسعيدويذهب

شيءلكلوضعتالتياللهإرادةقدرتهماهومدةفيالخلقان)تفسيره"فيالرازيويري

مجردهو)136(.العالموجودأنانطباعاًأعطىربما،لحظةفيالخلقانكما،وزمانهمكانه

عدفة.

إ-3ويقور،المعكلةيتجاهلفالزمحري؟،أيامستةلماذا،الثانيالسوالعنأما

الشهور)137(وعددالعرشحملةوعددالنارملائكةعددوثله،اللهحكمةإلىراجعهذا

فيدكرالعددهذألأن،تاكأيخيصبإلىالعددذلكالرازيويعزو.السماواتوعدد

سمعمالذيأدتهاعبدوايقولأنيريداللهوكانباليهود،صلةعلىالعربوكانالتوراة

عدممألةفهنالشوأخيراً)138(.أيامستةفيوالاءالأرضخلقأنهالناسعقلاءمن

المقاد،التفيرفان،السابعاليومفي.،اليهوديةفيكاالراحةوعدمالخلقبعداللهتعب

بعضكانوإن.?(r?أدثه)فدرةعنالإسلامفكرةمعيتعارضالتوراقيالتصويرهذاان

تف!يراتيفسرونهاوكوتين(Katsh)وكا!ثىتسيهرجولدمثلالغربيينالباحثين

.c)014أخرى

ويقبر

1011

and

المسلمونانقسم،اليهوديةللنصوصحصلوكماانههوالسادسوالاستنتاج-6

ص3،ج.1291القاهرةاتأوسل".واسرارالتزيلاانواراليضاويتفير:الماويهذااخار)133(

134(

135(

136(

(rvا

138(

913(

جمع

0(it

ص

دلاء5

iا2القاهرة،الماويعلىحاضه:الكازروفي( i12ص3ج.

.829ص.2خ-الابق-الزغئري(

.217عى4ج؟9013القاهز.الغبمفاتيح:الرازي(

.282ص2ج-السابق-الزنحثري(

.712ص4ج-الابق-الرازي(

05ةعر1322،،القاهرة.عمجزءتفيرعد.:وعمد،Yrvعر-الابق-عاصابن(

.8ص،5891القاهرة.واتمكلمينالفلا!ةبينعدهمحمد:دبسبمان،كتاباتجهاديةالمذاهب

القاهرة،العرلهالرجمة،والريعهَالعيدةجرلدنيهر:134ىع-بالانجليزيةكانجا-اتفاصيل(

اتوالي.علىكايهماوكوتونوكاض26،

Goitein: J.؟XXIIأكللا،.Katch:Judaism in Islam. New York,.5491 P

04..Arabs,New York,5591 p
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وجهةلتأييدتلك،أوالآيةهذهإلىالاستنادمحاوافي،الموضوعهذافيمذاهبإلى

هناونكتفي،البحثهذامنسيأتيفيي!عنايمناموضعشكوذالمذإهبوهذه؟نظرهم

السابقة:للنصوصبفهمهاالأمريتعلقمابقدربتعدادها،

بدايةولاأزلياللُهبيما،الزمنوابتداءسيءلامنالخلقيعلْمالقرآناقْ-ا

نفسهالماءخلقاللهانيضيفونولكنهمالماء،منوجدالعالمأنبفكرةيأخذونوهم،له

ء.لاسيمن

وبعضوالمتكلمين؟واللغويينوالفقهاءوالمفسرينالمحد.ثينمعظمرأيوهو

)41(.الفلاسفة

الزمانانركذلك،الخلققبلموجودةمادةمنالصنعيعقمالقرآنان-2

رأيوهو(.السابقة1،23،النصوصعلىاستناداًإالدُهمعموجودانوالعرثر

سينا)142(.وابنرشدوابن،الضرابب

"المعدوم!بمعنىمتعينةغيرمادةمنأو،نسبيعدامنالأشياءخلقاللهان-3

فيأثبتناكا،تامغلطوهو،للمعتزلةمحدثونوباحثونقدماءينسبهماوهذا،اذعتزلةعند

الأولالفريق)439(فكرةبنفسيقولونوالمعتزلةكتابنا،منالأولالفصل،الثانيالقسم

السابقة.

الفيض،نطريةأساسعك،بالذاتالمحدث،بالزمانالأزليالخلق-4

tt/.1)وأحاديثآياتإلىمستندين

الرازيذلكيمعل،سديميةأومعينةغيرأولىلحالةالتنظيممنكنوعالخلق-5

"1(.)ْوآخرونرضاورشيد،والكواكبيجوهريوطنطاويالطبيب

هذاقبلانهعلىندلالؤآننصوصوهان،أزلياللهفعلإن،الدائمالخلق-6

وبعدههذاعالمناقبلعوالموجوديعلمالقرآنفانولذلك،الخوعرش،ومادةزمانالعالم

وهو.فاعلالدُهدإئماوهكذا.نهائيةلاسلسلةولكنها،وزمنيحادثمنهاكلمتناهيةلا

86،صاول،مم-بالانجليزية-كتانجالهذأ.المثلةوالأسماءالمصادرعراتإلىأشرنا)111(

فصوله.كلفياثاف!والقموحواضيها،

سبئ.فيمامصادرهمإلىأئرنا)201(

.الأولالفصل-بالانجليزيةكتابنامنالثافيالقمفيذلكفصنا)143(

بمد.فما29ص-الابقكتابنا-التفاصيل(14)،

بعد.فا49صكذلك011()
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المذاهبهذهجميعأنهناوواضح.متأخرونمتكلموناليهومال)146(،تيميةابنرأي

ذاتها.النصوصمنشافيأكافياًدليلامنهاايأيملكولا،اجتهادية

،القرآننصوصبأنهنانقولأنيمكن،والمسيحيةاليهوديةعنقلناوكما-7

هذهتذكرهتصورأيأو،الذاقيوالحدوثالزمافيالقدماو،الزمانيالخلقإلىمالتسواء

الذيبالمعنىومتعلقاتها،الزمنبمشكلةمهتمةأومعنيةغير-ذلك-معتبدو،المذاهب

،والزمان،العالمأصلمشكلةمعيتعامللاالقرانانبعد.فيماوالفلسفةاللاهوتيثيره

فيماسنعرفهاالتيالفلسفيةللمشاكلانتباهايعطيأويفصللاانهكما،فلسفيةبطريقة

العمواتخلقأدلُهأن:القرآنيقررعندمافمعلاً،والفلاسفةالمتكلمينيدعلىبعد

معأزليةوالدخانالماءكانإذامأيذكرلم3(1،2،)نصدخانأوماءمنوالأرض

أنحيث7()نص"كن"اللهأمرمعيصدقالشيءونفس.الزمانفيبدايةلهااماللُه

أيامشكلةهناكانتبدوفلاوبالنتيجة؟محدثةأمأزليةالارادةكانتإذامايسأللمالقرآن

ستةفيخلقالعالمأنقررفإننهالزمانفيالخلقفكرةالقرآنيقررعندماوكذلك.تكن

الكواكببدونيوميكونوكيف،الايامهذهماطبيعةلنايذكرلاولكنه،ايام

خالقاً،فاعلأادلهكانأذامايقوللاالقرآن،اللهفعلمعالشيءونفس.السمواتأو

لا.امدائمًا

والفلسفياللاهوتياطارهاعنبعيدةهناتظهر،الزمانفكرةأنوالخلاصة

بعد.فيماالمثارةوتعقيداتها

بعد.فا59صكذلك)146(

"**
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الثالثالفصل

الزمانفكرة

:(أفلاطون)قبلللزمانفلسفيفىنحوبدايات

الشرقي:المشولوجيالفكرزا-

عندوحىاسطوريأ،الزمانفكرةعنمحملاشيئأيجدأنالباحثعلىبصعب

الاْسطوريةالخليقةلقصصولشى،للزمانتصورا2الوأفيأمصدوأنا،أفلاطونمبلالفلاسفة

وأصلالوجودمحنىعنالطبيعيةالمدارسقدمتهالذيالجثأو،والنيلالرافدينواديعند

وجدناهماكل،للزمأنتصورهمثاْن،شيءعلىأحصللمالمصريينيخمىففيماالأشياء.

وقواها،الطبيحةمطاهرهنلمظهريرهزالذي،ذاكأوالإلههذأانتذكر،الخلبقةءَنمصصاَ

الذيبالشكل،والسماءالأرضمكوناَالماءأوالمحيطهذاورتب!نون9الماءمنتولدأوظهر

التكوين.سفر،التورأةعندبعدفيصا،)7"ا(عرفناه

المصريةالخلققصةتثابهالتي،الخليقةتصةجانبإلىفنجدالرأفدينوأديعنأما

آلهة،بشكل،الطبيعةلقوىترهز،ستةعنهأزواجوظهورالماءوجودعلىتأكيدهافيوالتوراتية

كونتأبخرةوثوران،الأصليةالمياهرمزتيماتهوالذيللتنينصوأهأوأنليلأومردوخوتقيم

نأنجد،هذاإلىبالاضافةأمول،الخالأرضمنهكونتالمياهمنذمموجفاف،السماءمنها

)8"9(.لاحقةفزةفي،الخوالثمسالنجومتكونتبينماالنور،هوأوكونخُلِقَماأول

الفكرتصورعنمليلكلاميوجد"الفلسفةتبلما9كتابفيهنا؟الزماننحرةأينؤلكن

يلي:مامفادهللزمانالمبثولوجى

الوظيفيةالحلاماتمنكنظام،متجانسةكصورةالمكانيفهمالحدبثالفكركانإذاأنه

لاالصفاتوهذه،متجانسست!ر،،محدودكيرالمكانأنفبفزضالطبيعيةالظواهربين

تجربتههنللمكانفكرةأصتخلاصعنيعجزالبدألىالفكرفان،الحيألادراكبمجردنعرفها

(H.Frankfort op. cit. .p)61،1()V4-3:وكذلك(.J.Britchard, op. cit.pp)طه
09.901،ص2ج--الأبقالقدب!ةالحضاراتتأريخفيضدمة:بامر

)148(79..AlexanderHeiciel op. cit. p.
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إلىتشير،محسوسةمظاهرصورهيالبداىعألانسانلدىللمكانالذهنيةالصوران،للمكان

مألوفة،معاديةأوم!المةفميع،حيشيءوكاْنها،عاطفيةخصاثمرعلهاموامعأوأماكن

بدخلفأنه،الحباةتعقيدأتضمنذهنيةمعشكلةيواجهحينالأولالانسانأن،ععريبةأو

مركبة.صورأَبل،نقديةأحكاماَليستحينثذيلغهاالتيوالنتائج،والمشيئيةالعاطفيةالعوامل

شبهكلان،فكريةاقتراناتنحننعدهفيما،سببيةعلاماتيجدالميثولوجيالفكران

محمابناوفي،المتماسينأوالجشابهينهذينبينسببيةعلاهةيععبرهالزمانأوالمكانفيتماسأو

بمعنىالآننعرفهمانعجاوزكانالبداثيينعندالذاتيةمبدأأنكيفأوضحنا"..المشعولوجيا"من

الرسنم،أو،الاسمأو،الظفرأو،كالثعر،عليهمابدلأوكل،لهصفةأوأيةال!عيهاصمان

ألاْمراضمنوالتخليصالحرعملياتنقومالأساسهذأوعلىالشيء،مقامتقوم..الخ

فعند،والزمانالمكان،الميثولوجيالفكرتصورنفهالأساسوعلى..)9"ا(الخالمجرمينوعقاب

هليوبوليرع،فيالثمسمعبدفي،صغيرةرابيةوأقامالهيولىميأهمنخرجالخالقأنالمصريين

و!ذا،الخلقلقوةمنغهوإلهوكل،الرأبيةتلكمئلقدسيةلهعندهممعبدأيولكن

ألالهةالرابيةأنهاعلىصرأحةينص،الخوهرمنيسوطيبةممفيسفيمعبدكلانأدَعى

باعتبارها،للرأبيةيرهزهرمثكلعلى،الأولىللرابيةمطابقملكيمبركلوكذلك،الأولى

يأمثار!تان!حياةمنبعالآخرهو،الميتمنهصيقومالذيفالقبر،وبالتالى،الخليقةمنبع

1(.أيضأ).ْالجوهرياتفيمثاركةتعتبرالخالوظيفةأوالشكلفيحتىآخرلثيءشيء

"كاْخعتها"الزمانعنالميثولوجيةالفكرة9فانولذلك،الزمانفييقالالمكانفيقيلوما

الزمانيعرفلا()الجثبرلوجيالجثوبيالفكران.ومجردةلاكمية،ومعجسمةكيفيةالمكان"عن

التيالزمنفكرةيعرفلمالأولفالانان،الكيفيةمتحاثلةلحظاتأوكتامب،متساوقكبقاء

انهلنا.النأريخأطارتس!كلالتيالزمنفكرةيعرفْلمكما،والفيزياءالرياصاثفين!تخدمها

".للزمننجربتههن1(ه)1الزمنعن!جردةفكرةيستخلصإ

المرآهقة،الطفولة-الانسانعمرهراحلمنمرحلةكلان،كاسيررأرنستتالوكما

مرتبطهناالزمن،.البيولوجي"الزمن،الميثوبيالفكرعندبهخاصةصفاتذوزمنهي،الخ

حياةلخطةمماثلةخطةعوفتيتسيرالسماويةألاجرأموحركاتالفصولتعاقب،بعثريبمنظار

بقوىمرتبطةبالأحرىانها،الكلمةبمعنىطبيعيةظواهرليستانهابها.ومرتبطةالانسان

ن!فب،الزمنهراحلانهذأهنوأكز.معينةلقوىأو،للاَلهةعليا،ثيئيةوأرادات

تعاقباًأوطبيعيةعمليةليست،والنهارالليلطولتفاوت،للثسرعوالغروبالثروق،الفصول

بعد.فا17عىالثاكالفصل73910الكوبت.الفلفةإلىالميثولوجيامنكتانجا:)9،1(

943.385-374,.Hobhuse:Morales in Evolution. London,5191 pp

33-36.ص،الابقة،العربيةالزجمة-الفلفةتجل-مافرانكفورتهزى)015(

36.صكذلك)151(
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الظلامتهزمصبحكلالثبسى،درأميصراعإلىبينها،صراعإلىلثرهيبلتلقائيأ،

ناوجدناكماوهنا،السنةرأسيومفيتهزمهاوكما،ايأولالخليقةيومهزمتهاكماوالهيولى

رأسكلضوقكلفكذلك.فيالمكانالتثاماًوتمثل،الرابيةتمثلالملكيةوالمقابرالمعابدكل

والمقابرالمعابدهذهمثاركةهوالالتئامهذاصببالمكانفيوكما.الخليقةبدأيةمعيلتئمسنة

ومملشروقكلمعالحالفكذلك،الصفاتبعضفي،للخليقةالأصليالموخللرابيةالبئ

هناها،لاْنالانسانيهمألاْمركانولما،للخليقةصبحأولفيالأولللشروقبالنةسنةْرأس

الزمنيةوالدورات،الفصوللاْن،متفرجاًألانسانيقفلا،وغروبشروقكلببنحمركأ

وفيسنةكلرأسوألاحتفالاتبالطقوسأعدائهاعلىأنتصارهافيلاركولذلك،تهمه

مثل.والاحتفالاتالتمثيلطريقعنصوريةأورمزيةمعاركفتخاضمعينةمناسبات

بينيربطالبدأئيألانسانفانكذلك..الخ..الكبرىأوزيرسأثناءميرة،فيالبعثاحتفالات

وبابلممرفيبؤجلفثلاَ،الكونيةالأحداثوبين"ملكنتريجي!مئلالاتجماعيةالأحداث

الزمنأنالربطهذاومعنىبألخير..تبشرالطبيعةدورةفيجديدةبدايةيرواأنإلىالتتويجهذا

موضوعفيكماوهنا...الحياةفييجرممطلمامحايدإًمجرداًاطاراًيكنلم11البدائيللانأن

الفكرفتثيرالمباشرةالتجربةعنتحتجبالزمأنهنمعينة"امناطقهناكاننجد،المكان

فيقعومطلقأ،نموذجيأًيم!يمدكلاهما.والم!تقبلالبعيدالماضيهيالمناطقهذه.التأملي

ثيثاً...شيثاًالمطلقالمستقبلمنندنونحنولا،يبتعدلاالمطلقفالماضى.الزمننطاقْخارج

المطلق،النموذجيهوفالماضي،الممريينلدىأما،مطلقنموذجيأليهودلدىفالمتقبل

في""رعزمنفيكانتالتي"كنلكأحوالتحقيقمنأْكثريأملأنفرعونأيبومعوليس

")1ْ2(.الخليقةبدء

سفرعنذكرناهمماعناصركثيرة،والبابليةالمصريةالخليقةقصصبعضفيونجد

أسطورةفينجدكما.ا()3ْ(الممفيسي)اللاهوتفيموجودةفمي""الرأحةمثل،التكوين

منأبراجاًيضعالماءمنوالأرضالسماءيصنعأنبعدمردوكان،البابلية"ايليش"أينوما

وأوقاتألاْيام""واجباتليحددالمشزي،واليوموالثهرالسنةوأفولهاببزوغهاتعئنالنجوم

كذلك،يتقاعسأوموعده-تأئَلوالأوقاتالأيامأي-منهاأحديخطىلاحى،ظهورها

النصوإليك،القمروأمرلها،بأقفالأبواباًووضعوالفروبالشروقطريقللشمسرصم

:الأسطورةمنالحرفي

وراح،الزمنلقاس،الظلامكأئاتمنوجعله،بالليلووكله،اطلعانالقمر)أمر

وليظهر،شةأياماَقرناكليَقسْالماء،فيتطلعإذ،الشهرمستهلفي.بتاجشهركليزينه

مبلها.وما93صكذلك)152(

(Ior)75.صكذلك
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تجقك(حين...والكنالثمىفلتواجهبدرأتكونوحينما.الساِبماليومفيتاجكنصف

ضوك...(.وأعكسا(ضياثك)"ْمنمللالسماءكبدفيأش

ايونان:عندالفلسنىتبلهاالفكرز2-

طيعيةكقوة،بالزمانأهتماماَنجداليونانعندالفلسفيقيماالفكرإلىأنتقلناواذأ

ولكننا.ألاْشياءكلهاظهورنيآخرحيناَ،الرئي!يالدورلهاأوكان،حيناَجزئياَشاركت،الهة

نأإلا،والمصريينالبابليينعندكماهناالنقصأيتجريديأ،أوفلفياَ،تصورأنجدلا

،القوةأو،ألالهبمعنى،للزمانالمثخصالصورإلىمرباًأكثريبدوالاغريقيالتصور

حاكمهاأحيانأوهو،الموجودأتمصدرأحياناَفهوالوجود،المصتقلة،الفاعلةالذأتأو

كاستوأن،شابهماأووالأرضالماءنزاوجعنمثخصمولودأخرىأحيانأوهو،ومدبرها

،للزمانمجردفهمإلىأتربيكونأنيمكنصدىذاتعليهالدالةوالرموزالتصوراتبعض

ثلاثةله،ثعبانالرواياتبعضفيانهومثلا()َأبناءهيبتلع،الزمانوهوكرونوسأنهثلاَ

والحاضرالماضي،ولأفسامه،الزمانلتغبررمزيتصورهذافيفربما،وجوهأوفروعأورؤوس

"الثبان!كلمةفانذلكومع،دليلعليهوليسموكدكبرالوأغفيهذاولكن،والم!تفبل

كلعندأكزتفاصيلفيدخلناوإذأ.وألانيابوالمكر،النغير،علىدلالةذأتتبقى

يلي:مانجدالسربةالنحلوبعضوهزيودهوميروس

عنبوسيدونهنطلبالآلهةكبيرزيوسانالألياذة)56؟(فيهومرلنايرويصمر:

الآلهة،حضرةإلىوالعودةالطرواديينضدالآخيينمناصرةعنيكفأنإيريسهورسولطريق

منطقةعلىيتعدىبذلكلأنهعليهلزيوسسلطانلاأنهمائلاوأحتجغضببوسيدونولكن

الأمواتالهوهيدسالآلهةكبيروزيوسبوسيدونأناأخوةالثلاثة"ونحنحكهنحتتقعلا

مناطقإلىالأشياهجميعقتومد(.)الميضوريا()الزمانكرونوسهاأبوينمنولدنا

وكتبنصيبىمنالبحركانالقرعةأجريتوعندما،لهالمخصصةمنطقتهمناوأخذكل.ئلاث

والأثيرالفسيحةالماموكانت،هيدسنصيبالداسىالظلاموكان،الاْبدإلىامطنهأنعلي

بينناا(ثزكة)7ْكانتفقدالعاليايأولمبوجبلالأرضأما.زيوسنصيبمنوالغيوم

جميعاَأ.

592.صكذلك)154(

6791القامرةمحمود.حمديأحمدمحورترج!ة.الفيلوفطريقةفالجانالمعىهذاإلىأضار)155(

.152ص

Homer: The Iliad of Homer and the Odyssey, in Great Books of the (t %* I

918-86..hicago.5791 No. 4 Bk. XVِح:WesternWorld

02-21.ص7191-بنداد،اليونايةالفلفة:شكريم)157(
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أوجايا()جيالاْرضبعدثذكانتثم،(chaos)عماءكانالبدايةفيهقلود:

(Ge,Gaia)،ابروسهوثالثأصلوثمة(Eros)وولدالعوليد.قوةأو،الحبوهو

الأرضأقزأنمنوولدوالسماءَ.الجبالَالأرضوَولدتوالنهار.(5طأ)53الأثيرلهذبن

الجبابرةوالأرضالسماءنزاوجعنوثأ.المحيطأي(Oceanus)الاقانوسوالسماء

(Titans).الأرضولكن،الطلمةإلىبهمفقذفيحبهمالسماء-إله-أورانوسيكنولم

أنزلوأحيثالمهمةبهذهوأحدهموثام.أباهميقتلواأنعليهمفعرضتهذاساءها

أبويهولكن،ريابأختهالأخيروتزوج.كرونوسعلبهورفعوا-السماء-عرشهعنأورانوس

فيصاًرياولدتهالذيزيوسعلىاماجميعاَكرونوسفاتجلعهبم،سيقتلهأبخائهأحلىبأنتبا

إلىالجبابرةوأعاد،بطنهمنأولادهيخرجأنعلىواركمهكرونوسخلعشبفلما،كريت

)158(.الأرضباطن

الآلهةجميعأن،أزليةليستولكنها،وأبديةتموتلاالاَلهةبعضانهزيودعندونجد

وجيا،أورانوسإلىنصلحتىسبابها،وسنياباوهاولهاالوجودإلىوجاءتتكونتعنده

الأولالموجودإلىوصلنافقدهزيود،عندالسلسلةتستمرأنيمكنلاهذامنوأكز

الخليطبمعىلاالعماءهوذلكوراءمأفان،الحدهذاورأءشيءعنالسؤاليمكنولا

بل،التكوينسفرفيالعماءبمعىولا.،أفلاطونأوالطبيعيينالفلاسفةبعضعندسزاهكما

شيءهوانما،قبلهضيءلاالذيليسانه،اللامعلومأو،الخاليالمكانأو،الهاويةبمعنى

نفسهوهووالفاد؟الكونبدأيةهوشيءثمةهل:مثلصوالأاق،هزيودعم،عند!ت

ودرجةنضجاًتتطلبالسوالهذاميلوإثارةهزيود،بالعلىيخطرلم؟لهولاكونبدأيةلا

أولمبدأوضعمحاولةالمحاولةهذهوان.أ(9ْ)هزيودفكرلدىمألوفأكانما،التاْملمن

1(برنيت9ويرى)016(!وآخرينواكسنوفان،انكيماندريدعلىستظهر،الزمانفيلهبدايةلا

المزيجوليسالخلاءأيالابقبالتفسيرالهزيوديالعماءيفسرانهمعلأنه،لهذأمخالفاَرأياَ

الفكرةوانالاْشياء،بدايةلتصويرمتميزةمحاولةتمثلالعماءفكرةأنيرىأنهإلااللامعين

كماهزيود--وقتالوقتهذافي(الآلهة)أصلالثيوجينيةالمحاولاتكلوراءالأساسية

كرونوم!ووضعالخلاءوراءللوصولالمحاولةهيالاْورفبةذلكفيبماآخرينعندنجدها

ألاْود)161(.الوضعفيزيوسأو

(Ion):215.ص--الابقالفلفةإلىالمئولوجياهنمحانجا

(9.W.Jaeger:. The Theology of the Early Greek Philosophers" Oxford (i.
.6891.!ا091-أ

022-223.صالادسالفملالمثولوجيا.منوكانجا:

بعد.فا254ص--الابقوكتانجاc(.gaegeropأأp.47.لأ))016(

)161(7-8.Burnet:Early Greek Philosophy, London,6391 p
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التأريخوأنحطاط،الذهبيةالحصورفكرة،الماضيإلى،معينةنظرةهزيودعنونجد

سرقةولكن،نصيبولاعملدونمننعيمفيالبدايةفي()الرجالالناسعاشلقد،بعدها

الاْولى()المرأة(andora)بندوراوخلقالسماءمنللنار(Prometheus)بروميثيوس

خمة،بعصورمرالبثريالجنسانيرىزمانه.وحتى)162(للعالموالمووليةالثقاءجلبت

،السعادةفييرفلونألانسانسفوطقبلفيهالناسعاش،والكالاللامأوالذهبعصرأولها

وموتهم،هاتواثم،الشيخوخةندركهمولانفسهامنالطعامللناستنتجالاْرضفيهوكانت

الأولهنمنزلةأحطالفضيالعمروهوآخرجيلاًالآلهةخلقثم.الآلامهنخالنومكانه

رجالأالنحاعيالعصرفيأخرجيلاًزيوسخلقثم،عاممائةإلىنموهمفيأفرأدهويمتاز

ثمالأصود.الموتعليهمفصلطبعضاًبعضهموحاربنحاسمنوبيوتهمواسلخمأعضاوهم

فيالهممنالخاليةبأْرواحهمسكنواهؤلاءماتولماظروادةفيحاربوأالذينالأبطالجيلخلق

بعدهموجاءالبرونز(.استعملتالتىالمسعنيةالنهضةوعصرهوميروسعمر)وهوالأبرأرجزائر

انههزيودويقولفقراء.فاسدونوهمالناسسروجلهوالبغضاءالحزنعصر،الحديدعصر

حالةإلىوالاشارة.الخاس!)163(الجيلهذافيولديكنلملوبحسرةويتمى،هوعصره

نجدالومريةالألواحبعضفيانناكما،أفلاطونعند)164(سعداءاموجودةفيهاالناسكان

يقولوكما.جميلالحالةتلكوصف)16ْ(فيوالنصهزيود،مبلالذهبيةالعصورفكرة

السن.وكبار،الاجنماعيالميزانأضطرأببحالاتالعصور،انحطاطفكرةترتبطسارتون

بعضالديالكيكيةالمأديةفيتعطىاالالتفاطدورتوأزيكحالة،الأولىاثماعيةوفرضية

بل،تقدمفزةاعنبارهادون،والتوزيعالكسبفيوالعدالبنالجماعيةكالحياةالحسنةالصفات

ففكرةالعموموعلى.الاجتماعية1(>,"الملاقاتأوالاَلاتأوالانتاجفيسوأءب!يطةكانت

النفسسقوط،مآ)دصةالسواءعلىوالفلفةألاْديانفيموجودة،حسنةحالةعنالقوط

(.الخ

ديمز،الإلهةأصحابهايعبدالتيالوسيعي،،نحلةفينجدبعدوفيما:الوسيسنحلة

احدىوهي.طبيعيةظوأهرمنيصاححاوما،باستمراروتكرارهاالاْربعةللفصولترمزأسطورة

هناشيئأنجدلاأنناومع.م.قالسادسالقرنحوألى،اليونانعندشائعةكانتالتيالنحل

لتعاقبتفسيراَنجدانناإلا،طبيعيأوفلسفيأولاهوقيمعقبأيوصثاكلهالزمانعن

221.صالجؤلوجيا..من)162(

.هصوبرنيتالممادر،فصناجث)2(حاشية023صرايثولوجيامن)163(

الاْول.الباب.العربيةالزجمة.-الجمهوريةأفلاطرن)164(

902.ص6391القاهرةالمعارفدار.لليرنانالذهبىالحصرنيالقديمالحم:الحمتأْريخ:صارترن)165(

232.صالمثولوجيامن:انظر:ويهالي،بابيوجانانجلز،عن)166(
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اختطفالفليالحالمإلههادسنفعىوهو،(Pluto)بلوتوأنالاْسطورةوخلاصة.الفصول

العالمإلىبلوتوبهافنزل،زيوسمنبأمر(core)أوكورةبرسفوفي(Demeter)دبمترابنة

الوسيسهلىينةإلى،الأخيرةوصلتديمز،الإلهةأمهاعنهابحثتأنوبعدالآلامعالمالسفلي

لهاوبعث،زيوسفاستاء،المعابدلهاوأقيمتالخلود،أبنهفنحتكيلوسملكهافأكرمها

عامكلثلثتقضيأنبشرطابنتهالهايعيدأنعلى،الاْولمبمعبدإلىتعودباْنالاَلهةبعض

ازدهرتعادتوكلما،الأرضصطحظاهرعلىالآخرينالثلثينوتقف!،الفليالعالمفي

عامكليحتفلونالوسيسسكانان،والمهم.والربغبالخصب)167(الحقولوماجتألاْرض

هذهودخلت،الخ..وبعثهوموتهالاَلهةمنإلهعذأبتمثلرمزيةسريةأحتفالات

نمثلثمربانياًعثاءويتاولونويسنحمونالنأسويحج،صولونعهدعلىأثيناالاحتفالات

والميحية)168(.الطقوسهذهبينكثيرةالثبهوأوجه،برسفونياختطافقصة

إلمطعودةنجدأولي!،نحلةمنأكبرسريةنحلةوهي،الأورفيةوفي:الأورفبة

فيالموجودأتومبد%أولبعنبرحيث،فيهاالكبير-الزمان-ودوركرونوس،الآلهةنشأةأصاطير

البابل!يةبالاْساطيريذكروهذأ،المضيءالنورإلهأو،فانسهويصنعهماأوليعتبركما،بعضها

هذأفيالمهمةالأورفيةالنصوصبعضيليوفيما.الخليقةعنالتكوينسفروبقصةفي.العراق

الصدد)916(

A-أفلاطون(Timaeus04)Dبعطونأنفسهمالأورفيونيميكما"الآلهة"نل

وتيع!(ocean)المحيطهموالماءالأرضاْولاد:الآخرينألاَلهةأنسابعنيليما

(tethys).فورسيسجاءهؤلاءوهن(phorys)وكرونوس(cronos)وريأ(Rhea)

.(Hera)وهيرا(92ك!لما)زيوسجاءورياوسكرونومن.ومعاصروهم

اللبلمنالأفياءكلتوئد"ايئولوجيا:b1901(Met;701)أرسطو9-

(ght!ف.)...

-125Damasciu):أْوديموء!عند"اللاهوتEudemus).إلى!والمنوب

الفمرباعتبارهالليليضعف!(،أ11951أ9اطأ9)المعقولعنضيئاًيقوللاأورفيوس

phic!كاأ)الثائعةالأورفيةالكتاباتوق.الأول Rhapsodأrيخصفيمااللاهوتانف(ه

الوجودمكانوفي،والعماء(Aether)الأثيرهووالثاني،الزهانهوالأولالمدأ:هوالمعقول

وتمثلالمخصبةالبيضةأمأيأقيالثانيةالمرحلةوفيألاْولىالمرحلةهىهذه(.!!أegg)البيفة

456.،455ص6591.القاهرة.الحضارةتأريخ!وجز:وحاطوم،1'11صميئولوجيا)167(

1(-kA)اص.6ج.الحفارةقمة:ديورانتr tالمئرلوجياهن:هذهالثهأوجهعنوللماصيل،بعدفا

238.-237ص

(r)رقمملحق،"-ميثرلوجياهن303ص)1(حاضية(أح+ولاla)فريمانعنالنموصهذه)916(

نرنببحبالاْورنجةالموصأرقامنفىهي،أعلاهالمقفيوالاْرقام."إهفريماننصوصترجما!حث

.نيمافى
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.(phans)لانع!جماءهذهومن.السحابأوالبرقأو،الله

11"-,usأDamasc:"5هيرونيموسقبلمنالمعطىالاْورفيالاَلهةأصلU-Heronymu

وان.ألاْولينالعنصرينوألاْرضالماءتجعلانها.وأحدأًليس(Hellanicus)وهيلانيكوس

ووجه،وأسدعجلرؤوسلهثعبانشكلعلكانوانه،الاثبنهذينمنتوتدالثالثالعنصر

ageless)الدالمالزمانويمى،وأجنحةبيهما،إله time)!أوه!يهليع(Heracles)

وبمدجمبلاعنمروهيول(3!43)كاأ!االراستباأوالفرورةاتحدتهذاومعالمخير.غير

وايروبسوالعماءالأثير:أبناءثلاثهانجالثعبانوالزهانمعاً.بهدم!الكونكلفوق

(Erebus.)00011.البيضةالزهانُولدهذهومن

وسللكلالماءكبدأيةوضعلقد.لاهوتيأولأورفيوسوكان"-Athenagorasأ13

بيضةهذاوانتج،الزمانأوهيراكليسالثعبانجاءكلجهماومن،الطينجاءالمماء

"السماء1100011.وأورانوس"الأرض(حم!)"جىمكونةتسمينإلىانقمت

)فقرةالموجوبراتومبدأأولهو--كرونوسالزمانانتبينالنصوصهذهومن

?)3وبعضها،الأولهوالليلتجعلY(1)9.نجعضها،اختلافاتتوجدوهنا،قبلاَ(12

رؤوسلهثعبانشكلعلىوحضاماهنا.وكرونوسوالماءالطينمنمولوداًسكروفينجعل(فقرة

التيبالضرورةمتحداالمتغير،كيرهيركليسأوالدائمالزمانويمىبينهماإلهووجهوأسد.عجل

الدائم:الزمانيسمىمجردموجودهوأو،الكونحوليمتدجمبلاعنصرهي

The)المضيءفانسظهرصنعهابيفةومن Bright One.)تلاحظوكما

الاْولأوفانسهو12()فقرةالاعتيادياللاهوتفيالمولودينالآلهةأولفان،فربمان

،دينسيويص!،زيوس:الاْخرىوأحماوه.يحتويهوماعالمناخالقوهو.الضوءأوءالمفي

أعطيتالأولالخمسةوالأحماء-الق!ةبمعنىأيركيبوسوكذلكالعقلأيوميتسبان،ايروس

الاَلهة.وجميعهولاء)017(خالقباعتبارهله

فنجد:سقراطتبلالطيعبينالفلاسفةعندأها

,deathless)واللازمنيالدأئمان-ا ageless)المبدآعلىتطلقالدهربمعنى

كمالاهوقيبمعنىأو،برنيتمثلالمؤرخينبعضيذهبكماهاديبمعنىفهمسواءالاْول

ييجر)171(.يذهب

الكليالقانونأوبالقدرأشبهوهوالجصرفالحاكمهوانكسيماندرعندالزمأن2-

.K Freeman: Companion to the Pre- Socratic Philosophers Orford

15-9.6691.p

بعد.فا222.صالادسالفصلالمثولوجيا:من:وللتفاصل

12ص--الابقبرنيت)171( - A،02-22.ص-الابقوبيجر
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أبدىعودفيإليهوانحلالهافادهاثمعنهوتكونهااللامحدودمنالاْضياءلخروجبالنسبة

منوفريمانبرنيتبيناسكيماندرعنمهمنصفيالاختلافاتتجاوزناوإذا.ينتهيلا

هذايرفضالذيييجروبين،أالماديالاْصلباْنهالنصفياللامحدوديحددانحيث،جهة

:يقولانكيماندراننجدالنصيحذدلاالذيثالثةجهةهنزيلروبين،بالماديةلهالتحديد

ادبرداتمنهتتمدالذيالأصلفهوذلكوفوق،الموجودةللأضياءالأصلهو)اللامحدود

عنبعضهاوتعوضالعدالةتعطيلأنها،للضرورةوفقافادهاعندتعودإليهوالذ!وجودها

arrangement))172(الزمانرتبهلماوفقاَ،العدالةعدمعنبعض of time.)وعند

فهيللامحدودالجوهريةالطبيعةنكنأومهما:الآخروالنص)173(الزمانلأمروفقاَ:زيلر

everlasting)زمانوبدونالوجوددائمة and ageless).اللامحدود9:الثالثوالنص

174)طلاlهـ)فاصدوغير(immortal)فانكير ) indestruc).

)نحرةدبنيتاَفهمااعطاهبأنالأزليالاْولأواللامحدودفكرةاكعنوفانطورومد3-

بالولادةجاءتوالعماءالآلهةجميعمعتبراَ،العماءعندهزيودومفوبينما(.الأزلميالواحدالله

ويعتبرهاللامحدودطبيعةيحددانكسيماندرنجد،آخرشيءإلىالعماءتجاوزيتطيعأندون

اللهإلىالمعىهذااكسنوفانونقل،أبديأزلياي،مبلهولاشيءبدايةكلبداية

.الواحد)175(

فيانه،أبدمميأزلميبأنهالبارمنيديالواحدوصفوالايلبينبارميدسيدوعل4-

بمعىدائمأكائنهوبل،ميكونولاكانماانهمسعتقبلولاماضلهوليمىدائمحاضر

معقلكانالمتقبلفيزمنيةنهايةأو،الماضيفيزمنيةبدايةلهلوكانلاْنهداثماً)176(موجود

للوجود.سبباَبكونفكيفوجودلاوالعدم،عدمإلىوصارعدممنجاءانهذلك

العدممننجيءلاوانهاالموجوداتدوامعلىتدلانجاذوقليسعندفقراتونجد-5

"المادى،كلسةيضيانوفربصانبرنت)172(

يهابها:يمانJو،52ص-الابق-وبريخت

ابثولوجيا...،هن1575عى)؟(حاضيةالناصبل

91...a.Oxford,.6691 Pلملأ-ده

)173(6391Zeller: Outlines of the History of Greek Philosophy, London

82!.

371.صوسارنون،52صوبرنبصْ،91صفيبصان)174(

255.صالمئالوجاومن94،عىيجر)175(

17()t65.صزيلر
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الفلاضةمنضراطتجلىمنكانمعطمعندالعودفكرةنجدوكذلك،الأبديالدورفكرةمع

)12(،)11(،:هيأنباذوملي!عندوالنصوص.هرمليطسمثلبالتغيرالقائلينالطبيعيين

وإلىوجودمنهووفسادهاكونهاالاْشياءتغبرأنيوكدوفيها،)26(،)22(،)02(،)17(

ونفزقتختلطانها،بالحمقذلكيقولمنوينعت،عدمإلىعدممن(NVVوليى)وجود،

معدوريوبشكلمرأحلفيإليهتعودثمالخليطمنوتخرجوفسادها،كونهاهووهذا

الأفرادولكن(eternal)أزليةوالأنواعوالأجناس(،ألاْبدي)العودالوجوددورأت

يعطيسقراطقبلالفلاسفةعننصوصمنقدمناهماكلانوتتحد.تتفرقبمعنىتحدث

الفلاضةيدعلبعدفيمابهماسبفهماناللذينبالمعنيين،والديمومةألاْزليةلمعنىجيداَتصورا

بمعىمستقبلولاماضبىلهليصالذيالمتمرالحاضرأوالمستمرألاَنبمعى،أعنيْواللاهولين

الذي،نهايةولالهبدأيةلاالذيالزمنوبمعنى،مثلأ(الايليين)عندالحركةعدمأوالسكون

يعطيضراطمبلالفكرأنالقوليمكنهذاوعلىوالفاد.والكونوالتفيرللحركةقربنهو

والزمان(Etern+!)الأزليةبينالعلاقةأعنيالزمانشاكلإحدىعنواضحاًنصوراَ

(time)نهاية،أوللزمانبدايةتصورويشحيلعدممنالوجوديتحيلفهناوالوجود

فيهتغيرلاواحد)وجودصتمروجودفيهيالتيالموجوداتوجودمدةهوالزمانباعتبار

عندكماألاْبديوالعودوالفعادالكونتناوبكثيرة)موجوداتأوألايليين(عندولإكزة

البارميديالنصورهذأينقلانهو،واللاهوتيالفلسفيالفكرسيفعلهماوكل(.الاَخرين

فياللهيكونأناستبعادمع،نفسهاللهإلىالحاضرأوالاَنفيالثانةالديمومةأوللسرمدية

ةرينأي،الفاسدأتوالكائنأتللمتغيرأتقرينالزمانأنباعتبار،الزمانمعحتىأوالزمان

مْداكسنوفانانوجدناوقد.فقطالمكانيةالحركةعلىيقتمرلاالذيالواصعبمفهومهاللحركة

نجدلاحقاًاننا.نفسهدتهالبارمنيديالواحدصفاتأعطىعندماأيضا،النقلةبهذهقام

الجثولوجيالفكرعلىهذاويصدق،سقراطقبلالفكرانوأضجولكن،للزمانخاصةمعالجة

بعد،فيماسيحدثكماصتقلكنصور،بالزمانخاصةمشكلةيجابهيكنلم،طاليسمبل

وإذأمتحركاً.أوصاكناَالوجودذلككانموأءهووجودهالشيءوزمان،الوجودهوفالزمان

الموجوداتأفرادكانتواذا،للزمانبدأيةلافكذلكككلوللموجوداتللوجودبدايةلاكان

فالوجوديناومنزمانها.أوالمحددعمرهافكذلك،الاْخرىالموجوداتفيوتختفيتطهر

,deathless,overlasting,)،وبلابدايةوخالدودائملايموتككل immortal

ageless)له-الكثرةينفونالذينألايليينسوىعند-المفردالموجودذلكمقابلفيبينما

(IVV)022-264.صوبرنيت187-391،صعهنموصهعفريمان

48http://kotob.has.it



هذهفيالانانأنوالحقيقة.أعلاهالكلماتمقابلاتمنا!ةيمه*(والخفانٍ(وهوage)عمر

البداهةمنطلقمن،بالزمانأوبالقاءالوجودلملاقةتمورهفييظلق،سقراطمبلما،الفزة

الفلاسفةبحضاننرىوسوف،الثاخالعاميالرأيوس)المزكالد!أو

إلىيشيرون،وأفلوطينأوغسطينوحتى،البغداديالبركاتوأبي،الرازىزكرياابنمثل

صبرنااذاصعوباتمنيثيرما-برغموجودهانكارامكانوعدم،الزمانوجودبداهة

بدونهما.شيءفهميستجيلمماالمكانووجودوجودهانيرونالناسوعمومالعواملاْن-غوره

تركيبمنجزءأو"إمَبَليأنهإلىالفلاسفةبعضذهابأصبابأحدالوضعهذاوربماكان

بدونالأسبقيةأوالمعئةأوالحركةأوالعلئةفهمالمشحيلهنانهأومثلأ--كأنتعقلنا)78؟(

العكسبلالزمانفكرةبهنستحصلأنيمكنضيءثمةفليس،مسبقأالزمانمعنىحمول

الصحيح.هو()

لهذهتفيمهاقيالحقإلىجميعأالحديثةالمذاهبأقربالديالكميكيةالماديةانوالحق

منجزءهو،والعقليةالحسيةمعرفتناعليهتقعماشاْنشاْنهوالمكانالزمانباعتبار،الوضعية

فيككلونعقلهانتحسهابلوحدهاألاشياءنتعقلأونحسلاأننانحها،التيالأشياء

ألاْشيأءهذهكلانلها.ومكانزمانوفي،الاْخرىالأشياءمععلاقاتهاوفيشخوصها

سادتالتيالتحليليةالفلسفةوغلط،متكاملانعكاسالخوالسببيةوالمكانيةالزمانيةوعلاقاتها

يحسوالعقلالحوأسأننتصورانها،الآنحتىأنصارلهازالوماعثروالثامنالساجالقرن

مثكلة:امامنفسبهاالفلفاتهذهتجدوهكذا،ومفصولة،محلة،مفردةالاْضياءوبدرك

شتىأمامالبابينفتحوهنا،الاْخرىالعلاماتوساثر،والمكان،الزمانفيترتبطكيف

وأالجاهز()العقلأو)كانت(القبليةأفزأضمن،والغيبيةالمثاليةواليفسيرأتالفروض

التفيربساطةإلى،يرتد،الديالكتيكيةالماديةتصورفيالزمانمفهوم.أثبهماأو()الاسراق

لمفهومسقرأطتبلوالعاديالمتفلسفالانسانفهمطابمأنهإلىأشرناالذيالثاخ()العامي

تقدهت،مختلقةعلومأعاسعلىلهوتوثيقوتعميقأكناءمعطبعاَ،بالزمانالوجودعلاقة

كانت:)178(

e John ,9591 Partأل!أImmanuel Kant: Critique of Pure Reason. .T .R .J .M .D Me

First, Sect. .11 .7 .C .P 5C

زكريا:وابراهيمبعد،فا61،ص7291القاهرةأمبنعثمانالدبهور.ترجمةكانتفلفة:بوترووأمبل

7ص،7291;القاهر،النقديةفلقهأوكانت Iبعد.فا

ال!يهاتوابي،وأوكطين،أفلوطينرأيعلىالقارئوسيطلع،أعلاه(VA)1الحاشبةان!)917(

لهذا.المبررالبندادي
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تلحيصهايمكناجوناذ.والتيأالطبيعإتأولئكفيمابعدلد!ظهرتوحقائقاعتبارأتوجملة

وجودأًهوجودالزمانبأن-الديالكيكيينالماديبنوبينهولاءبينالمثزكالمفهومذلك-أي

حالةيتبعولكنه،عامأوكحكمفلسفيكمفهومأيفلسفياَ،الأشياءومع-خارجناموضوعياً

وهوللاشياء.الماديأوالموضوعيالوجودحالاتمنحالةفهوفيزيائيا،نفسهالموجود

يعتبرأنللقارئويمكن،كذلكنفسهالوجودلأن،نهايةولالهبدايةلا-نفسه-كالوجود

.18()ْللزمانيالكتيكياللىالفهم،اللاحقالساجالفصلفيانشتاينعنذكرناهما

اننا،أعنيالاستنتاجاتهذهبعضعلمليلاًيعزضأنالقارئحقمنفانذلكومع

بعضفيهوهذا.نفسههويقوِّلمماأكزسقرأطقيالعاميوالرأىالطبيعيينالفلاسفةنقؤَل

فيهنجدولامنفردأَ،الزمانمفهوميبحثلمطاليسقبلوالعاميالفلسفيالفكرفان،الحق

الزمانربطمع،ذلكيفعللمالفكرهذأكونولكنخاصاً،تاْملاَأومنفصلةنصوصاً

الموجوداتأوالوجودمظاهرمنمظهرأنهفيالشكوعدم،مثلهأبدياَأزليأواعتباره،بالوجود

أخرىمرةبنايعودالبعضإذأكانأما.عنهقلناهماعلىذاتهحدفيدليلاَربماكان،نفسها

ودرجةوقيودشروطلهالتفلفهل"أعنيالميثولوجيامن:كتأبنافيطرحناهاالتياثم!كلةإلى

ألاْضياء!فهم9أو"إالموقفأوأو!التفكيرأالاعتقاد!9يسىأنبدونهايجوزلا،معينة

الثيءوجودتصورعنمستقلكتصورفهمهتحاوللاللزمانمعالجةأيةفان،وبالتالىتفلفاَ

نقولأنصحيحاَفيكون،هذاهوالحالإذاكاناماأقول،فلسفية.معالجةتعتبرلا،وحده

إ.أفلاطونمعإلايبدألمالفلفيالفهمأوالتحديدبهذاللزمانفهمأولان

***

يعرب.الطبعةو!لعلومالد!الك!كبهالمادبة.فاتاليف-خ:الدلالكيكعةالماديةفينالزطفكرةحول)018(

فا184صالمحاصر.المحمفجزاتهضوفيوالمكانالزمان:الرابمالفصل.تاْريخبلا،بيروتدكر.هزىد.

فأ95عر،IAla.دشقداردشق.أيربفزاد.دترجمة.دوهرخانتى:انجلزفردريك:وكذلك922-بعد

تاْربخ()بلادثقالجساهير.دار،وآخرينمرعيفؤاد.ترجمةالديالكتيكيةالمادية:وآخرونوكونانتيوف،بحد

موصك!.الجنديمحصدترجسة.التاْربخيةوالماديةالديالك!يكيةالماديةأص:وياخوتوسيإبهينبدفا،01ص

تاْريخ،بلا.دمقدار.مريطابراهيمتعريب.الصرفةفيالماديةالنظرية:وغارودىبعدفا35ص(تاْريخ)بلا

35صبعد.فاالراجالنصل-7491هوعوامير،دار.النيةنظريةهيماورومر:ولاند603،-288ص

بحد.فا
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الىابمالفصل

الزمانؤالظسفعةالمذاهب

:الزمانفيالفلسفيةالمذاهب

تآخر،أولكلالزمانفيالمذاهبتضعالزمأنعنالحديثةالكتابات:مقدمة

كاذولماوالمعاصر.الحديثالفكرمعهمدخلةبل،والوصيطالقديمالفكرعلىمقتصرةغير

نهملأندون،للتقيماتأخرىمقاييسصتخذفأننا،والوسيطالقديمعنديقفمجالنا

الفلاسفةومعالجات،القدامىالفلسفةهؤرخيعلىمعتمدبن.السابقةالتائعةالتقسيمات

ونصنيفها.المذاهبلهذهأنفهموالوسيطبينالقدماء

هذهوضوحبسببمهمايبدوالزمانفيالحديثةللمذاهب،وعاماَمركزأعرضاَأنعلى

وثاكلهللزمانالقديمةالمعالجةطبيعةعلىضوءولإلقاء،جهةهن،الحديثةالمذاهب

والحديعة.القديمةالمعالجتينبينالأساسيةالفروقتلمسفيبعدفيماالعرضهذاوسيفيدنا

،الزمانحفيقةفييقالفاْحياناَ،الحديثةالمذاهبلهذهالمسمياتدونالأساءنختلف

والمذهبالوجودكلطالمذهب:هيالمذابإن،وجود.لهليسأمهوضوعيوجودلههل

الموضوعيالوجودأساسمنأكزعلىالتقيميكونوأحياناَ،اثالىأواللاوجودى)!18(

الاْساسإلى)82!(بالاضافة؟مكتبأممبليهوهل،مطلقيتهأمالزمماننبية،ثلعدمهأو

بالاَن.علافنه)183(أساسعلىالتقبمبكونوتد.الابق

128-132.،تقدميخما،5391بغداد،،الفلفةبادئ:نادرنمريألبير:انظر)181(

.أعلاه24ص،الديالكيكيةالماديةعندالزمانفكرةممادرعنالابقةالحاضيةانظر)182(

o.91-158ص.-الابقالفيلوفطريق:فالجان+18(
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ملتفتينكير،الموضوسوالحل،افال!الحل؟أساسعلىمبنياَالتقيمسنعتبرواختصارإَ

في)"18(المذاهبعنعندهممفصولة،الفل!فةميدانفيللمذاهبالبعضتقسيماتإلى

.المبزياء

المحتوىمنمجردانوالمكانالزمان:وكانتهيومذلكيمثل:افال!الحل1-

ثالياًتفسيراَالثاينيفسرونالذين،المعاصريناثماليينبعضهذاإلىيذهبكما.الموضوعي

وانهماموضوعياَيوجدانلافهما-شليفيمااثتاين-مومفانظر،نسبيينإذأكانافيقولون

للانفعالاتشكلينعنعبارةوالمكانالزمانأنيرىحيثبيركليكذلك.ذأتتانمقولتان

نطاق)خارجسابقانثكلانوالمكانالزمانأنيرىكانتمذهبتوضيجفيوزيادة.الذأتية

انهففالجانيقولوكما.خالصحدسأنهما،وعينابطبيعةمشروطان،لتأملنا(التجربة

الإنسأفي،للفهمصورةمجردكلاهماوالزمانوالمكان.للهاسبينوزانسبهماالإنسانإلىنسب

خارجبألارادةنعيضونحن،ذاتهانيكذلكلي!تولكهازماننيموجودةلناتبدوالاْشياء

منجملةغيرليساوالمكانالزمانأنإلىماخويذهب.للحتميةتابعينفزيولوجياكناوأنالزمان

وكذلكالمطلقةالفكرة"نتاج9الزمانهيجليعتبرينماالبشر.نحننظمناهاالتيألاحساسات

تطورها،مرأحلمنمحينةمرحلةفي"الفكرة9خلقتهمامخلومينعنعبارةوهما،المكان

بعضهما.عنمنفصلانفهماهذأوعلى،بعدفيماالزمانتلاهثمالبدأءةفيالمكانكانبحيث

ماخأرنست2موا-يتخذفيزيائهمنالعكسعلى،فلسفتهفيانشنباينانغاروديويرى

فييوجدالذىهوفالزمان.وصاعاتهالإنسانتجلزمانلا،الزمانذأتيةإلىمذهبهوين!تهي

ابداعاتمنابداعهيالزمانمفهومومنهاالمفاهيمان،الزمانفييوجدالإنسانوليسالإنسان

جردالزمانانيرىليبتزفانكذلك.أخرىمرةألثاينإلىوسنعود.البشري18()ْالذهن

نأيمكننافلاتدومالتيالأشياءعنمستقلاَالزمانكانإذأأنهليبنتزوحجة،ذهنيةتصورات

المتتاليةوأناتهالزمانليبتزحبوالحل.فيهاخلقهالتياللحظةفيالعالماللهخلقلماذانعلل

باْشياءولياأفكارمجردوالفضاءالزمانفكرةأنإلىدوهاملويذب.الخلقمعوجد

المكانفكرةاقحامعنعبارةالساعاتزمان،المتجانسالاَليالزمانبرجونويعنبر.حقيقية

الحقيقيالزمان-وهيالديمومةنتصورالحركةفببب،الزمانفكرةصيمفيالاميدادأو

وينقعم،منبجانسأزمانأهناكأنفنتصورالمكانغرأرعلى-الاَليالزمانمقابلفيعنده

.وتصرم،اناتإلى

رئبةمذابئلاَثة:قولحبث48ص.7391بيروت.الوجوديالزمان:بدويالرحمنعد)184(

أمامهالذيالمعرفةبنظربةاتملأوالنقديوالمذب،أرسطووبئلهالطييالمذهب:الزمانفيالتالفينعد

نيوتن،يثلهالمطلقالمذب:فذهبانالميزباءفيأما،الفل!فةفيهذاإ.ابرجونالحيوىالمذبئم"إكنت

اينثتين.بحثلهالنبىوالمذهب

288.092--صالابنمحابه:كارودي)185(
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المادةعنمستقلوجودلهماوالمكانالزمان:نيوتنذلكيمئل:الموضوسالحل2-

والمكانالزمانبينيفصلأنه،ميكانيكيماديالتصورهاهنأ.مطلقانانهما.موضوعيولكنه

أطلاقأ،يتبدلانولا،المتحركةالمادةعنصتقلانوالمكانالزمانألاَخر.عنكلا،والمادة

بعدأ.عن"التاْثيرنظريةفيبعديخماوالمكانالزمانبينالفصلهذالمحللومد.ومطلقان

الذهن.فعلوليسا،حقيقتانوالففاءالزمانأنإلىوسبينوزا)186(ديكارتبذهبوكذلك

الزماناعتبربينما،جوهراَالمكان،الزمانمنأكبربالمكانأهتمالذىديكارتاعتبرلقد

المونادتكوينفيكامنانهأوأنهاإلا-مضطربةظاهرةأنهمع-الزممانأمبينوزأواعتبر،حالة

آخر.إلىمدرأبمنينتقلذاته

يمكن،اليصورفيأختلافومع.ألابديالأزلىبذاتهالفائمللوجودمظهرأنانهما

ومفاتدونوالسبلانوالتدفق،الواقعبةالديمومةهوالذيبرجسونعندالحقيقيالزماناعتبار

ليسىالزمانهذااعتباريمكنأمول،السأعاتزمانوليسلتجربتناالباطنيالزمان،اناتأو

المادةهوبل-وقفاتوذيوآلى،مكافيأساسعلىلهبتصورنانحننشوهه-موضوعياًفقط

فهنالحناعاعنامثل،فيهالآناتبينانفصامولا،كلأنه،ذاتهمنهاالوأغضغاند

أكزلةويجبعفيهأجزأءلاعموماً،مستقبلولاهاضيولا،فيهتقف!لا،كاملأتصال

فالزمانخالصا.موضوعياًفهماَالزمانيفهم،النسبيةنظريتهفيالثاينأنعلىالباحثين

فهما،زمانيمكانيشيءكلأنبمعنىبل،نيوتنعندالابقبالمعنىلا،مطلقانوالمكان

اابحركة.المادةخصائصعلىيوقفانأيفيزيائياً-نعبيانولك!نهما،الفلسفبىبالمعنىمطلقان

صالحةليستالتقليديالميكانيكفيالواردةوالزمانيةالمكانيةالعلاقاتأنإلىاثتاينويذهب

يمكنلاوبالتالي،الفوءسرعةإلىبالنسبةالصغيرةالسرعاتذأتالحركاتأجلمنإلا

إن.بالسرعةترتبطالزمانيةالمكانيةالعلاقاتهذهان.والزمانللمكانشاملةخوأصأاعتارها

تبعبةعنملموسةفيزيائيةلوحةأعطتبأنهاتتلخصالعامةالنبيةلنظريةالفلفيةالأهيه

الرباسالفضاءمياساتبينالجاشرةالرابطةباكتثافهاوذلك،للمادةوالزمانالمكانخواص

ل!بهيزالزمافيالمكافيالفضاءتابعيةباكتشافهابينتأنهاكما،العامةالجاذبيةوحقلالابعاد

نظريةإن.الزمنورتابة،الفضاءتجانسعنالتقليديةللمفاهيمالمحدودالطابم،الكتل

المكافيالفضاءخواصلتابعيةكتيجةوالزمنالففاءبينالرابطةهذهأظهرتقدالعامةالنبية

وحركتها.المادةلتوزجالزكط

المظاهرأحدأنهأصاسعلى،للزمانالموضوعيالمفهومالديالكتيكيةالماديةوتعبنى

الدبالكتيكيةالنظريةكانتوأن،الابقةان!ثتاينونسبيةمطلقيةوتتبنى.المادةلوجودالموضوعية

المصادرعلىبالاحالةونيهفي،لكزتها،المباشرةمصادرهمإلىلثرلنوثمليهاالمد"بلىهعرضنافي)186(

بحد،فا912صنأدروألبير601-701،صوكوناتيرف36-38،صب!يهينإلابقةالعات

.156-اههصفالوجان،بحدفا57صابراهيموزكريا،092-288صوغارودكلط96،07-ص
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العامةنظرتهاخطوطإلىأشرناأنسبقومد،بكثير)187(انشتاينصقتوالمكانالزمانعن

.تقدمفيماهذه

جامعاَتلخيصاَفالجانفيلخصهاالزمانمكوناتأوبالاَنالزمانعلاقةيخصفيماأما

مذاهص:ثلاثةفي

العربفلاسفةوبعضالفيثاغوريةذلكيمثل:آناتمنيتألفالزمان:الاْولا!لذب

وبعضعموماَوالمتكلمينوأشاعرةمعتزلةمنالذريةالنظريةأصحابيقصد-ولعله

الذىديكارتيخذهب.وجيمسديكارتماحدوإلىوكذلك-بالذرةالقاثلين)188(الفلاسفة

عندهيالنىألافلاطونيةالأبدية!ةأبقىكانوإن،أفلاطونأوأرسطونظريةبقبللم

يذهبأمول،اللحظةفي،الآنفيمتضشةديكارتعندولكها،الزمانخارجأفلاطون

بل،الزمانليىعندهالمهم.بالاَنالثعورهو،بالابديةالكامنالشعورأنإلىديكارت

فيبلزمأنفيليستحدثلذاتهادلهوخلقالكوجيتو،وحدس،الضوءفانتفال،الاَن

متصلالزمانلأن،الآنإلى-فالجانيقول-كماالزمانمنيهربهناوديكارت،الاَن

علىاعتمادأإلاعندهندركلاالحقيقةولأن،الخطأهنمعصومةتكونلاتدالتيبالذأكرة

عندالاَنعلىالتاْكيدنجداننافالجانويضيفزمأنأ،لايستفرقالذيالحدس

الاَنأي:دينيبمعنىالآنعندهالأول:عندهماالاَنمحئاختلافمعونيتشه،كيركجورد

مرارأَبالحودبثعورناعندهالاَنيقزنوالثافي،متناهياَاللامتناهيويصبحاللهفيهيتجدالذى

وفرجيناجيدواندريهبروشعندكذلكبالآنأهتماماَونجد.الابديالعودفينظرتهحب

)918(وولف

برجسونذلكيمثل،آناتمنأطلاقاًيتألفلامتصلشيءالزمان:افافيوالمذهب

كذلك.جيمصىعندومراضع

برغماليهانحليلهيمكنعنا!ربل،الزمانمكوناتليستالاَنات:افالثوا!لذهب

المذهبيزأنفالجانويرىولاشز.أرسطو).91(عندذلكتضح.مكوناتهمنكونهاعدم

،العرضهذامنانجناوإذاكنا.الاْول)199(المذهبمقابلفيمعأيسيرانوالثالثالثافي

فيالقديمةالمذاهبعرضنهايةإلىوالقديمةالحدبثةالمعالجةطيعةبينالمقارناتسنؤجل

.أرعإن

بحد.فا95صالابق،،دوهرخانتىانجلز:)187(

.ريدةأبوالهاديبمحمدترجصة.الملمينعدالذرة!ب:بن!:المذبهذاعنايفاعل)188(

كله.الكاب:4691الفاهرة

كايخة.غيرفالواشاراتأرصطر.رايسنرضج)091(.915016-ص:فالجان)918(

نثاْةترثاخ،السابقةالكتبإلىبالاضافة،ايفاعيلشولمزيد1581e1-صفالجان)191(

.5691القاهرة.برجون:ابراهيموزكريا.اتاءالفصل،6891القاهرةزكربا.فزادد.ترجمة.العلميةالفلفة

بمد.فا913ص-الابق-وبدوىبحد.فأ57ص
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الخاهسالفصل

القدامىالفلسفةمؤرخينقلحسبالزهانفيالقديمةالمذاهب

نسياَكالشيرأزيالجأخرةالإسلاميةالكتبتثبتهماذكرفيساْبدأأننيكريبأَيكونربما

وأرسطوأفلوطينمئلالمتقدمةالكتبتذكرهماإلىبعدهالاْعود،المتكليوالرازيوالجرجاني

لنقلأو،التعبيرصحإن،ومصفاةومحددة،جامعةاايأخرةالكتبأنوعذري.الخ

ناضجة

ثم،مذاهبجملةسيناأبن"شفاء!عنالشيرأزيبذكر:الئ!يرازيحسب:أولأ

فيالثيخذكر9:الثيرأزييقول.سيناابنبعدامتحدثمماأخرىمذاهباليهايضيف

:الناسهنأنالماء

مطلقاَا.مانا)291(0.0
سوجودل!هى-ا

أنهعلىبلالوجوهمننبوجهألاْعمانفيأنهعلىلاوجودأَلهاثبتهنومنهم2-

متوهم.أهر

علىمانسبةأنهعلىبلنفسهفيواحدأمرأنهعلىلاوجودألهجعلهنومنهم3-

الزمانأنفتخيللهذهأوماتتلككانتأيهاأخرىأمورإلىكانت-أيهالامورماجهة

ومتفهوكانعرضأي،آخرعرضوجودمعيعرضحادثعرضوالومتأوماتمجموع

أنسان.وحضورال!ثسسكطلوعالآخرلذلك

بذأته.للج!مانياتمفارقمائمجوهرأنهعلىوحدانياَوجودالهوضعمنومنهم-4

الامصى.الفلكننرهوجسمانيأجوهراَجعلهمنوم!نهم5-

الحركة.نفصفجعلهعرضاَعدَهمنومنهم6-

.الحركاتساثردونزمانأالفلكحركةجعلمنومخهم7-

المسلوكةالمذاهبهيفهذه.واحدةدورةأي،زماناَالفلكعودةجعلهنومنهم8-

.عندىمنالزميم)291(

إلأ.:الأعلفي+91(
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الئيرازي.ويضيف.")"91(الطبيعياتفيأحصاهاالتيالزمانماهيةفيالسابقةالاْعصارفي

.1(9الوجود")ْمقدارالازمانأنإلىإذصبالذيالبغداديالبركاتأْبيمذهب-9

المذهبوأن.المتكلمينمنالاصاعرةمذهبهوالثالثالمذهبآنالشيرازيويوضح

مذهبوهذا،بذاتهالوجودوأجبوهومفارقوجودهوالزمانبأنالبعضمنهفهمالرابم

)أيالامكانيةالطبافيهنأنه"وأث!ياعهافلاطونآخرينعندوفهم.الفلاسفةمتقدمةهنجمع

صتقلجوهرانهعلىبلبالمادةتعلقيعزلهأنعلىلالكن،(بذاتهواجبلاممكنانه

أصلا،والمدةالزمانذأتفينغيريقعأنأستحالةالفريقبنومثرع..المادةعنالذاتمنفصل

والتغييراتالحركاتمنشيءيخهايقعلمإن،ذاتهفليسر،المتغيراتإلىذأتهنسبهيعتبرلمما

ذاتفيالتغيرجهةلامنوبعدياتمبلياتلهاحصلتوان.والسرمدالدوامإلافيهايكنلم

الوجودالدأئمةالذواتإلىنسبةإعتبرتإنثم.المتغيرأتتلكقبلمنبل،والمدةالزمان

الحركاتفيهماإلىنسبتهاعتبرتوأن،بالسرمدالجهةتلكهنحميالتغيرعنالمقدسة

الجنيراتإلم!نسبنهأعتبرتوانالداهر،الدهرهوفذلكفيهحصولهاحيثهنوالتفيرات

.(IA-%")بالزمانالممىهوفذلكأياهالمقارنة

.)791(الرازيالدينفخرثلالمتحيربنمذهـالموقفبنهوعاسرأمذهباَويضيف-01

المذهبأنووأضح.الحركةمقدار)891(هوالزمانأننفسهأرسطومذهبثم-11

بعد.فيماكماسنوضح،نفسهالثيرازيمذهبهوالخاس

بذكرهماحرفياَهو،هناالشيرازيينقلهمافان،بالزمانوتعلقهالآنفيالمذأهبأما

.)991(وصياْقي،الرازيالدينفخر

المذأهبألايجييذكرأنتجل:الجرجافياليدب!ثرحللإيجيالموالفلانياَ-حسب

علىالحكاءحججثموالردودلجهطْ)002(،حجتينلهمويوردالزمانأنكروأالمتكلمينأنيذكر

في:بعنوانالثامنالمقمدفيالمذاهبيذكرثمعلها)102(الردودثم،بوجهينالزمانوجود

الزمانأي(الفلاسفةمدماءبعضقالأحدها):)2.2(المذاهبأيوهي،الزمانحقيقة

،14.-1،1ص1383طهرانأولضر3ج.ألاْربعةالاضار.افيازي)491(

.،14ص.كذلك)591(

افيازىيخبرناكماأرسطوعلىردهل!هذائلالرازيويرضح،-144145صالثيرازى)691(

146.ص

145.صضيرازي()A11بحد.يخماالرازيصذهبوص!ع145،عىضازى!791(

173-916.174،عىالآنحقيقةفي36-فصلشيرازي)991(.

1،ا!نبىل.عليهوآخرينالجرجافيوشرحالموامف)002( YAI.461.467عى-

1(0is, (Y473.02صالموامفلك()Yالجرجافي.ضرحوالباقيالايجيمنْموسينبينما
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واجبأفيكون(لذأتهالحدميقبلالالهامقارنجمملاالمادةعن)مجرد(عرضلا)جوهر(

بالكل(محيطلانهالاعظمالفلك)انهالزمانحقيقةفيالمذاهبئافيأي)ولأنيها(...بالذأت

أيضاَ..بهامحيطالزمانأنكماالزمانمقارنةإلىالمحتاجةالمتحركةالاجامبكلأي

ذهب)مأالفومبينفيماالمشهوروهو)ورابعها(......(الأْعظمالفلكحركةانه)وثالعها(

فيالمذاهبخامسأي)وخامسها(......(الاْعظمالفلكحركةمقدارأنهمنأرسطواليه

ازالةمبهممتجدد(به)يقدكأمعلومقجدد()أنهوهوالاضاعرة()مذهبالزمانحقعقة

وإنمابهذاذاكوأخرىبذاكهذانارةفيقدرالمتجدداتبينالتقديريتعاك!()وتدلابهامه

عنديقالزيدجاء)متىمثلاَميل(فاذااللمخاطبومعلوممتصور(هوما)بحسبتعاكعى

يكنولمالثمس(لطلوع)مستحصراَالسائلهوالذيالمخاطبكان(إنالشصصىطلوع

حينيقال؟المشىاطلعمتى:كيرهقالإذا)ثمسوالهعليهدلَزيدكمالمجيءم!تحضرا

ولأنأى()ولذلكعنهسألالذيطلوعهادونزيد(لمجيءمستحضرأكانلمنزيدجاء

كلفيقدرأقوامإلى)بالنسبة(الزمان)اختلف(بهممتجددبهيقدرمعلوممتجددالزمان

ونقول(الكعابأمتقرأأنقبللآتينكالقارئ)فيقولعندهمعلومهوبماالمبممنهمواحد

عددتإذاالبيضينطبخ)الصبىويقولكبة(تغزلمامْدرعندىفلانلبث)الحرة

.()302(غيرهيقذر)عندهمقدر(معلومهوما)بحسبالأمواممن(كلهذأ)وعلى...(ثلثمائة

وجودينكرهن:أولأ:رئي!يينمذهبينيذكر:الرازيفخرالدينلال!اَ-حب

لصالح،كليمامنلرازيرمواقف،عليهاسيناابنردمعلذلكأدلةخمسةويورد،الزمان

وهيالزممانمثبنيأدلةيوردثم،أدلتهامعومذاهبهمللزمانثانياَ-ااتبتون.)2ْ4(الزمانوجود

2(.)َالنبكوكعلىوالردعليهاالنب!كوكمعححنان

أيضاَ:كبيرانممانعندهللزمانااتبتينومذاهب

وم!نهم.(ا-)أالوجودوأجبانهيقولمن،وهؤلا+فمجوهرانه)2ْ6(يقولمن(أ)

)أ-2(.الفلكهوانهيقولمن

هنومنم،-ا()بالحركةانهيقولمنمغوهولاءعرضانهبقولهن)ب(

ويردا-ب،2أ-،اأ-هنكلأدلةيوردثم.2(-)بالحركةكبرعرضهويقول

-2)702(.بلصالحعليهم

وردودلأقوالنكرارالغابفيوهي،78،-472ص.علبهموالرد،كلأدلةوفي،طويلالنص)302(

المذهـ-الرازي-الجاحثصاحبتىينما،الراجالمذهبعلى.الثيرازيرداضافةمع،الرازيالدينفخر

.الراز!مذبعرضقالتفاصيلوصنورد.الرابم

(pt)642.651-صجا،6691طهران.المحرمةالمباحث:الرازي

654-658.صجا.المثرمية-الجاحثالرازي)502(

بعد.فا65صاجاالجاحثV()02.كديمنالزميم)602(
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مذهبيفضلانهحيثالنهاد،رأيهعنولاتعبر،تأ!بخيةهناالادلةوميمة

علىالعامةلدلالهاالادلةهذههنانوردولذلك.سزىكما،جوهوالزممانأنوهو،أفلاطون

مذهبه:عرضعدفيمابعدالنهادرأيهعرضهؤجلين،المذاهب

الزمانلاْن:لذاتهالوجودواجبهومجردجوهرالزمانأنأياأ-جةبورد-ا

وبيان.الوجودواجبفهوكذلكماكانوكل،محاللغيرهلالذاتهعدمهفرضمنلجزم

بعديةالبعدبةوتلك،وجودهبعدلامحالةعدمهكانالزمانعدمفرضنالوأننا:ذلك

وذلك،anyوجولذاتهيوجبعدمهفرضفاذا،معدوماَفرضعندماموجودفهو،زمانية

انهئبت،لذاتهالوجودواجبفهو،محاللغيرهلالذاتهعدههفرضمنلزمفقد،محال

نبةاليهلاْجزائهاووجدتفيهحصلتانالحركةثم.الموضوععنغنيبنفسهمائمجوهر

لكانوالاممفبىالزمانباْنالحجهكلويرد.الدهرفهوالحركةتوجدلموإن،زمانأذصمى

الاْشياهمنضيءيمونلاوحيذ،الطوفانزمانفيحدثمدفهوالاَنحدثالذيالثيء

الوجودواجبلاْن،لذاتهالوجودواجبلبسوالمنفغي.الحسيدفعهذلكوكل،شيءمبل

أعلأنوواضح.واجباَوسبلانه)2ْ8(نقضبهبكونأنعنفضلاَالعدمعليهبستحيللذانه

واجبأوجوهرالزمانأنعنهينتجواأندون،واتباعهأرصطوعندهوجودالدليلهذا

)2ْ9(.وللحركةللمتحركعندهمعرضهوبل،الوجود

ضيءوكل،الزمانفيضيءكلأن:دليلهم.الفلكهوجسمالزمان)أ-2(2-

فيمابعضيكونأنيقتضيبل،فلكاَالزمانيكونأنهذايقتضيلا:ورده.الفلكفي

الفلك.فيولي!،شيءالفلكفانكاذبةالكبرىالمقدمةأنعلى.الفلكفيموجوداَالزمان

الزمانأناحداها:حجتانلهم:الحركةنفسوهوعرضالزمان-ا()ب3-

الثافيالشكلفيالموجبتبنان:الرازيصورد.كذلكوالحركة،والمستقلالماضيعلىصثتمل

بالحركةيدرلامَنإن:مالوا:وثانيهما.ألاْموربعضفيالمختلفاناشزاكلمحة.لاتتجان

الزمانيستقصرالنظرفيالمنماديوكذلك،الكهفأصحابحقفيكما،بالزمانيح!لا

ذهنه.فيالحركةأثرلبقاءالزمانيمتطيلالمغتموبالعكس،ذهنهعنالحركةلانمحاءمحالةلا

أربعةويورد.اتحادهاالمواضعبعضفيوالحركةالزممانهلازمههنيلزملاانه::الرازيورد

والحركة:الزمانبينفروق

-toyصاج.اباحث)802( tai.

أر!و.مذبعرضفيذلكضوضح()902
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زمأنهنأسرعزمانيكونولا،م!نهاوأبطاْحركةمنأسعحركةنكونمدأنه:الأول

وأمصر.أطولبل،أبطأولا

معأ.زهانانبكونولا،معاًحركنانتكونتدانه:الافي

.الزمانفيتتحدانمدالمخلفتينالحركتينان:الئالث

تصلحلاوالحركةالسريعةالحركةأجزاءهنجزءفيهيوجدأنيصلحالزمانإن:الرابم

فييقالأنيصحولاأمصر،زمأنفيالمافةيقطعالذيهوالسرج:بقالفانه،لذلك

أتصر)021(.حركة

،ألاَنحقيقةفيوالتينالابمالفصللهمافيكرس،بالزمانوعلافته!"الآنعنأما

متكاملين،للزمانتصورينعرضعلىيقتصرهناوهوالسبعينوالفصل

ونهايةبدايةأو،كحدالقاطعوالآنمما!الزمانانبمعىبحقأرسطينصوروما

الزمانمنجزءفهو.الزمانيكونييلانهالذيألانوأما+الزمانمنجزءاًوليىضوريهو

أرصطو.مذهبعرضفيذلكوسنوضح)192(الحركةمثلىالوصطفيالكونبمعنى

تتفقوكلها.ثلاثةعندهكدهاالمذاهب:البعداديال!بهاثأبيحسبالمذاهب:رابعاَ

)212(العقولببداهةابتداءفيرده،الزمانوجودعدماحتمالأما.الزمانوجودعلى

هي:الثلاثةوالمذاب

جوهر.أنه()أ

فيموجودعرضأنهأو،الحركةمقدارأنهأو.الحركةهو:عرضانه)ب(

.الأذهان

هووموقفهفريقكلأدلةيوردوالبغدادي.عرضاَولاجوهراَلب!انه()ج

الوجودمدة)213(هوأونفسهالموجوداتمرارهو،جوهرأنهإلىيذبانهوواضح.م!ا

للمذهب.انتصارهأنوبما.نفه

رأيه.عرضإلىوردودهأدلتهعرضف!نؤجل،مذبموامهو()أ

652-653.صباحث)021(

067-675.صكذلك)211(

36.ص3ج96،ص2ج1375آباد،حبدر-الحكةفي-المعتبرالنداديالبركاتأبو)212(

-vvص2جكذلك)213( vr.
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الاَنفيالمذاهبيقول:فالجانعننقلناهبماشبهاَعندهفنجدألاَنموضوعفيأما

ثلاثة)

وإن،منفصلكملذلكوانه،منهايتكونالزمانوان،الفردالجوكلِهوالآنإن-ا

الذرةأصحابموتفوهوالزمانجوهرهو،حقيقيشيءألاَنوإن،الآنهوالزمانحقبقة

يذكرهم.أندونالمتكلمينمن

مذهبيعرضهناوهو.متصلوالزمانوهميوالآن،الآنمنمتكوناًليسالزمان-2

يذكردـأندونألاَنفيأرسطو

بالقياسالمنغيرأتالمتبدلاتفيبل،فيهليىوالتبدل،وثابتقارالزمانإن3-

في(صزىكماافلاطوفيبمعنى)الاَنالدأئموالئبات،والسرمدالدهربمعنىهناوالآن.عليه

.البركاتأبيرأيعرضعندالئالثالمعنىوسنوضح.أفلاطونمذهبعرض

مفصلشكلفيالمذابلابذكررشدابنأنمعريثد:ابنخامساَ-بحسب

فانه،زيادةبلا2(ا)ْالزمانفينفسهارسطورأيوهورأيهاثباتخلالهنبل،ومقصود

مقدارهوالزمانيعتبرومن،)216(عليهويردالحركةهوعرضاالزمانيعبرمن:يذكر

مذبيذكرلا،رضدابنأنكما.ويرفضهجوهرأ)217(يعتبرهوهن،رأيهوهو،الحركة

.بديمي)218(أمرعندهوجودهلاْن،الزماننفاة

،وجوديالآنأنأو،فردةجواهرهنمكونالزممانأنيرفض:ألاَنموضوعوني

نأوعنده-هذهبهعرضفيسنوضح-كماوالسرعةالحركةحجةويورد.)921(ينقمولا

.الرازيعدذكرتهما)022(اللذينبالمعيينالاَنويفهممنفصلاَ.وليسمتصلالزمان

فيمذاهبجملةالازرفيبذكر:مطرتةاملامبةمصالرحسبالمذاهبسادسأ:

هي:والمذاب،البحثهذامنتقدمفيمااللغويالمعقفيبعضهانقلنامدكنا،الزمأن

.عديمنالزميم)214(

بحد،فا46،ص،1366آبادحيدر.الطبيعي-الحاعرشدابنرسائلرشد:ابن2()5-ا

47001صكذلك21()%

21()V2!04..الطبيحةبعدما-رسانل-رشدأبن

)A1Y(46.111،صحماع

2(1l)76.97،صحماع

viصكذلك)022( - 1v.
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الفلك.دورانهوالزمانإنا-

.)221(الفلكحركاتانه2-

يعدعدد:ضرلينعلىوالعدد"مالوألتاْخر.بالمتقدمالفلكحركةتعدهامدةانه3-

حسبهاعلىلانهالحركةوهي،بغبرهيعدمماوالزمان،بغيرهيعدوعددالنفسفيماوهوغيره

والعدد.الحركةفيالموجودينوالاخرالأولأجلمنعدداَصاروانما.وثبانهاوكزتهاوهثها

صاروانما،الحركةتوهناالزمانتوهمناوإذا،الزمانتومناالحركةتوهمنافاذا.وآخرأولفيه

هوبماويكالىوبذرعالثيءيعدوانما،مااصرعِحركةلالانهغيرهادونالفلكحركةعدد

والوهمبالقوةأزمنةفيكونكعثربالتوهملأنه،واحدأكانوإن،عددوالزمانمال.منهأصغر

أبيعندالزمانمعنىعنالقاسمأبوحكاهمايقاربهذاأنوعنده.أوالعملبالوجودلا

بنحنينبنقلالافرودييالاسكندررأيهووهذا.الاْفعالبين)222(مامدىأنههنالهذيل

.)223(اسحاق

)"22(.ببعضبعضهاالحوادثنقدير-المتكلمينبعض-عندالزمان4-

وجوهرأن،مطلقانوالمكانالزممانأيهمابل،عرضولابجعمليسالزمان5-

يعرض2الوافيالاْزرقيولكن.الرازيزكريابنمحمد)225(مذهبوهو،بنفسيهماقائسان

أنههووألإَخر:،الرازيمذهبهوأحدما،جوهرالزمانبأنللقاثلينقعددةصورأ

العقولفطرفيقائمانوالخلاءالدهرأن9الأوائلمنتومعنبعضهمكماحكى

بمنزلةللاْجسامشيءوجودعقلهفيويتصوروبجدإلاعاملمنليعىأنوذلك،أستدلالبلا

مضىالذىوقتناهوليسوقتناوأن،والمتأخرالمتقدميعمشيءووجودوالقرابالوعاء

قدوقال.واتدادبعدذوهوالثيءهذاوأن،بينهماشيءهوبل،بعدمنيكونالذيولا

الخلاءبل،باطلاقالأمركذلكوليى،الزمانهورالدهوأنالمكانهوالخلاءأنتومتوهم

بيناثزكفالطحالمكانوأما.الجمفيهيكونأنويمكنالج!مهنهخلاالذيالبعدهو

،المقدرةغيرالمدةهوالذيالزبانمنالحركةمدَرتهُمافهوالزمانوأما.والمحوَىالحاوي

.001ص،1332،آبادطيدر.والاْمكنةالأزشة:الأزرقي)221(

.أعلاهاللنويالمعقانظر)222(

.141صالأزرنلا)223(

.أعلاهاللغويالمعنىأنظر)224(

.145-1،،ص.الأزرفي)225(
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جداَ،بعيدبينهماوالبون.هماانهماوظنواالمطلقينإلىالمضافينوالمكانالزمانمعنىفصرفوا

المقدروالزمان.مكانيكنلممتمكنيكنلموإن.اابمكنهذامكانهوالمضافالمكانلأن

باطلاقالمكانفأما.حركهمقدرهوإذ،بوجودهويوجدالمتحركببطلانأيضأيبطلبالحركة

يكن.لموانالجسمفيهيكونالذيالمكانفهو

مقدرتها،بل،المدةفاعلةالحركةوليت،تقدرلمأوقدَرتالمدةهوالمطلقوالزممان

جوهرين،بل،عرضينليساانهماإنفقد:قال.فيهالحالبلالمكانفاعلاابمكنولا

التربيعيبطلكما،ببطلانهلبطل،بهمائماَلوكانلأنه،بالجسمماثماًليسالخلاءلاْن

فانهالمضافأمالهقيل،المتكنببطلانيبطلالمكانإن:مائلقالفان.المربمببطلان

الفلكتومنالوأنترىألا،فلاالمطلقفاْما،المتمكنهذامكانكانانمالأنه،كذلك

مدةمقدارأنلووكذلك،بعدمهمعدومفيههوالذيالمكاننتوهمأنيمكنالم،معدوماً

الذياليومذلكهدةبطلانالتقديرتركفييكنلم،آخريوممدةُيُقدرْولم!كانصت

الزمانيبطلماصكونهفيأوالفلكبطلانفيليسفكذلك،نفسهالتقديربل،يقدرلم

لياإذكانا،لاعرضان،جوهرانانهماينبغيفقدوالدهر.المدةهوالذيالحقيقي

يكوناأننجقيا،ولاعرضبجمإذافليا،حاهلولاإلىمكانإلىبمحتاجين

.1()226(جوهرين

وقوةذاتهافيالوجودتأكيدهنالزمانطبيعة:فقالبعضهمالوجههذاعلى"وزاد

لهابدءفلا،أصلاَمعدومةمطتكنولم،رأصاًعدمهايجوزلابحيثجوهرهافيالثات

ثبتإذاإلاوههلهيخلمىلمالزمانلعدمايوهمأنألاترى"-أزليةقارَةهيبلولاانتاء،

،)227(الممكناتلا،الأزلياتالواجباتهنفالزمان،الزمانهيوالمدة،فيهازممانلامدة

حولحجاجهعندهذيانهفييحوماتطببزكرياوابن،الاْواثلعنماحكيفهذا9

نصهوهذا."لهمتابعاَجعلفلذلك،غايتهمبلغولا،بيانهميبينولم،عنهمذكرناهما

:فريقان،بعرضولابجموليمى،جوهرالزمانبأنيقولونالذينأنيتبينومنه،الاْزرقي

.الوجودواجبالزمانيعتبر،وفريق،ادلهمعأزليينجوهرينوالمكانالزمانيعتبرفريق

هوالمدةأوالزمانإنالقولإلىيرمىلاالمذهبهذاصورمنالازرقيصامهمأأن،والحقيقة

الازرقيبنقلالمذهبصوروج!يع.وسواهالشيرازىعننقلناكما،بذاتهالوجودالواجب

ا.t'-841ص.لأزرفيا(622)

نمأ.وليىتمرفضارخينبينما)227(
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هذهبل،بالأجسامأوبالحركةلهتعلقلا،مطلقوجوهر،أبدىأزلىالزمانأنإلىلودى

موجودوهو،فيهلا،العددوكذلك،فيهايحصلوالتغير،أليهبالقياسزمانذاتتكون

متزهن.أوجسمأييوجدلملوحتى

معدومالحقبقةفيوهو،لهحقيقةلاالزمانأنذكرالمنطقيينبعضانويقول6-

منبجزءأو،والسطحكالخطأجزاثهبعامةيكونأنإمالثيءالوجودبأنواحتج9،الذات

منهالماضيإذ:أجزائهبعامةيوجدليسالزمانأنعلينايخفىوليس.والقولكالحددأجزائه

بجزءوجودهيكونانأيضاَيصحوليس.بعدحصولهيتملممنهوالغابر)228(واضلتلاضى

يعدأنيجوزَوكيف،الزمانمنبجزءوليسالزمانينحدهوالحقيقةفيالاَنإذ:اجزائهمن

منجزءاًيكونكأن،كلهإلىنسبةلهمقدأرايكونأنهوالجزءحقيقةأنلكولناأ،جز

فيالآنوليس.محالفمتنع،لكلهمناشغيرالاطلاقعلىاَجزيتوهمأنفإما،...مائة

نألصلح،ماقدرلهوجدولو،والماضيالا-دالزمانمنيفرضلمامناسبقدربذيذاته

الشيء،منجزءأَيعدماكافةعلىذلكجوازحسب،الكلبهيمسحعياراَمدرهيجعل

منيعرىأنيجوزلااليءمنوالجزء،أصلاَمقدارذأجوهرهفيالآنيكنلموإذا

،وجودهيصحليسإذأً،فالزممانذلكالأمرعلى،وإذأكانالزمانبجزءمنالآن،فليسالمقدار

كلها،بأجزاثهيوجدلابحيثطاعهيكونشيئاَوإن،أجزأثهببعضولااجزاثهبعامةلا

موجودغيرالزمانذاتكانوإذا.الموجوداتبجملةيلحقأنالمحالفنم!نهايعضولا

لهآنيةلاوالذي،لهآنيةلا،لهوجودلامافان،الكياتفينعذهأنبجائزفليسأصلأ،

.المقولاتمنشيءتحتبوقوعهيوصفلا

:كالايالمذاهبعلىويرد،بنقلهالمذاهبهيهذه

-في)922(كثيرةأيضاَ-ويصحكبيرةالافلاكلأن،أخطاْالفلكانهمالمنا-

وحاضر،وستقبلماضٍالزهانلأن،الحالفي-أوكثيرة-كبيرةالأزمنةوليت،الحال

كذلك.ليسوالفلك

توتإذاالزمانأجزأءلاْن،كلطفهو،الزمانهيالفلكحركاتقالومن2-

فيالحركةولأن،مستديرةحركةتكنلم،توهمتإذأالمتدبرةالحركةوأجزاء،زماناَكانت

الذيالمكانفيولاالمتحركفيهوليسوالزمان،المتحركاليهيتحركالذيالمكانوفيالمتحرك

كلوالبط...حركةمناسرمحركةيكونمدثم،مكانكلفيهوبك،المنحركاليهيتحرك

22()Aالغابر.ولبى.الفادم:الصحبح

منى.ئانيةمراءة)922(
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والبطيثة،ييرزمانفيتكونإيإهيالسريعةالحركةلاْن،الزمانفييكونانلاوالسرعة

1()023(.كثيرزمانئيتكونالتيهي

تقديرالزمانإنالقاثل)4(أعلاه-هورقم--المتكلمينرأيعلىويرد3-

مرةالومتفعرف،واحدومتيوقعاتلمينالىجاءالقائلِهذا"إن:بقوله...الحوادث

حدهوكث!فللزمانيتعرضولم،بالعكسومرة،بههوقتاالاَخروجعلهذاإلىبالاضافة

الظاهروهن.حججتعامزيدوحج،زيدحجعامحججت:يقالكماوهذا،وضبطه

1()231(.فيهوقعاانماوأنهما،الحجينغيرالعامأن

بمدماءالقائلينمذهبعلىفيرد،جوهرالزمانإنيقولمنمذهبويرفض4-

يرفضفهو،هنابهدنالاغرضالرازيمذهبلعمومونقدهسواهأوالرازي،أربعةأوخصة

الوصولبمكنلاوبدونه،وجودهدليل)232(بالقدماللهاختصاصويعتبر،أدنهمعمدماء

يقول،والخلاءالمدةلقدموبالنسبة.والحواسللعيانظاهرغيرهوإذ،أدتهمعرفةإلى

؟)233(ءولاانفعاللهفعلولا،منفعلولافاعللابجوهر-الرازيأفي-يعملمأذا:ألازرقي

زمانأومدةوجودينكركما،منهاالخالىأوالاجسامقبلهوالذيالمكانأوالخلاءوينكر

ارتفعإذايقىِمطلقصبملانأومتمكنبدونمكانإلىوالاحالة،متزمناتأواجسامبدون

احالةكلاما،العالمبارتفاعترتفعلا،جوهرهيمطلقةمدةإلىالاحالةوكذلك،المتمكن

.(art)يتصورهالوهمولا،يثبتهالادراكلاشيءعلى

:الأببعريحبالمذاهبهناابذكرناحيث"اللغويالمعنى)1أليالرجوعويمكن

مالومن،الفلكحركةانه،الجبائيومذهبالاْعمالبينماالفرقانهالهذيلأبيمذهب

وهو.الفلكحركةانه:البلخيحسبالمذاهبوكذلك.هوعماالتوقفمع،عرضانه

بحسبوكذلك.بشيءليسالزمانقالمنومذهب،أفلاطونمذهبوكذلكالمسلمينمول

ومذهب،بالوهمالاالحركةعنخأليةمدةتوجدلاأنهمذهب:مذهبان:الخوأرزمينقل

البيروفي،بحسبوكذلكالحركةبدونوتوجد،الحركةنعدهالاالمطلقالزمانهىالمدةان

r?()'014.صالأزرقي

.Ottصالأزرنط)231(

الابق.-بالانجيزبة-!بنانطدتهصفةأخمىالقدمأنعلىالجكلمينإعراروجبذلكأوضحنا)232(

بحد.فا191صالاْولالفصل،اثافيالقم

2(rr)145(الاْزر,- Ut.

015.1،1-صالأزرني)234(
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للحركةالتاجالمحدودالزمانأوالمدةأوالمطلقالزمانفيالطبيبالرازيمذهبيذكرحيث

.23()ْبذأتهقائمجوهرالزمانإن:ثالثومذهب،الزمانأنكرهنمذهبثم،وألاجسام

حركةهوالزمان،عموماًالحركةهوالزمان:المذاهب:أوغطينبحسب:سابعاً

للذهنبل،للحركةليسولكن،مقدارانهأوفسطينومذهب،مقدارالزمان،المس

مذهبه.عرضفيكماسنوضح،نفسه

ثلاثة،هومذهبهثرحمعرضفي،تساعياتهفيافلوطينيذيهر:افلوطينبحب:ثافأ

فهوهومذهبهأما.الحركة-مظاهربعضانهأو،المتحركانهأو،الحركةهوالزمان:هذاهب

المذاهبهذهمنوموقفهمذهبهوسنوضح،الكليةالنفعىحياةوهو،لاعرضجوهرالزمانأن

اتباعه.ومذهبمذهبهعرضعندبعدفيما

هواصتنادهثم.وحججهمالزمانبنفيمنعندهنجد:ارسطونقلبحسبتاسعاً:

أنه:ألاخيرلنهؤلاءحسبوالمذاهب،موجودايراهمنمولثم.وجودهلاثباتالحسإلى

المذاهبهذهأصحابحججأنوواضح.الفلكدورةأوانه،الفلكأوانه،الحركة

ذكرناهاالتيالكتبفيالخالفلكأوالحركةانهيقولمنأو،أننفاة،سواءدعواهملاثبات

يثكلاالتيمصادرها)236(أحدوهو،أرسطوعندتآخرأولكلموجودةحجج،صابقاً

الرازيعندوجدناهمابمثلألاَنعنيتكمارسطوفان،بالزمانوعلامتهالاَنعنأما.فيها

الزمانيصنعوآخر،وهميباعتارينهوالآنوأن،مئصلالزمانانأعني،سابقأالمتكم

وحتى.الذريةالنظريةينكرأي،تنق!ملاآناتهنمكونالزمانأنارصطووينكر.بسيلانه

لهنجد،اللازمنيةأممط،والدهر،الثباتبمعنى،الآنفيالاستمراربمعنىالاَنالحديثْعن

فيسنوضحكمازمنيلاأوعندهالزمانفوقهوالذى،اللهيخصفيما،أرسطوعندأساساَ

واتباعه.مذهبهعرض

مليتاَنظرناهاوإذا،الثيرازيحقأرسطومنذ،النامليننقلبحسبالمذاهبهيهذه

يلي:ماعرضها-فيالطفيفةوالفروقالتكرارنركنا-إذانجد

مي:الولبةالملىابان-ا

بعضوذب.فقطالذهنعملمنأووهمياَويعتبره،الزمانوجودينكرمن)أ(

بدونلهوجودولا،النفسصنعمنولكنه،وللشحركاتللحركة،عرضأنهإلىهؤلاء

قبلأ.اللنويالمعىومحبمهوْلاءعنانظر)235(

تحقيقعلها.مْديمةعريةضروحمعأالطيعة9بالأشارةألاَنونكتفي،رأيهعرضعلىنجيها236(ز

02،.،416وصبعدفا704ص1ج6491القاهرة.بدوي
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هذاويمثل.أخرىجهةمنتوههالذىالنف!ىبدونولا،جهةمنوالحركاتايأجام

المتكلمين.منومجموعةوالكندك!،والغزاليحزموابن،والأزرقي،أوغسطين:الرأى

المذهب.هذأضمنآراثهمعرضخلالمنهؤلاءبينفيماألاختلافاتبعضوسنوضح

الزمان)ب-ا(:إلىينقس!مونوهوْلاء.الموضوعيالزمانبوجوديعترفمن)ب(

فهمأو،آخرينمدماءمعالقديمبمحنىفهمأو،بذاتهالوجودواجبأنهفهمسواء،جوهر

موجودكانأيالنبيءوجودمدةانهبمعنىفهمأوزمانياَ،ليسهولماالمطلفةالمدةانهبمعن!

الرازي،بدر!ات،وأ-اع!أفلاطونرأيعرضعندصبتضحهذاوكلالثيء.ذلك

النفسحياةجوهر،هوالزمان2(-)ب.المتكلَموالرازي،(البركات)أبووالبندادي،الطبيب

مقدأروهو،عرضالزمان-3()ب.البيانوسيأفيوالنب!يرازي،الاخوان،أفلوطين،الكلية

كلااعتبرناوإذا.صنوضحكما،رشدابن،سيناأبن،أرسطو:والجأخرالجفدمبحسبالحركة

هي:رئيسةمذاهبأربعةعندناصارمذهباَهذهمن

وهمي.وانه،الزمانمنكري)أ(

ستقل.موضوعيوجودولهجوهر،انه)ب(

الكلية.النفسحياةولكنهجوهر،وانهموضوسوجودلهكذلك)ج(

للحركة.ومقدأرعرضولكنه،موضوعيوجودلهكذلك)د(

،المعريالعلاءوأبي،التوحيديمذهبمثل:قفرقةمذاهبهذهإلىيضاف)هـ(

تيمية.وابن

المذهببنإلىأخرىمرةنعودأنناوجدنا،حديثبمنظارالمذابهذهإلىنظرناوإذا

المثالم!،المذب:أعنى:الزمانفيالحديثةالمذاهبعنالكلامعدذكرناهااللذبنالكبيرين

)أ(عداويخما،هوضوسوجودلهالزمانان،الوجودىوالمذهب،ذهقضورالزمان

كبيرذاتهحدفيوهذا،الزمانوجودبموضرعيةمقرةالمذاببقيةاعتباريمكن،أعلاه

النصورإلىأمرب،الأكلبالأعمقكانت،والوسبطةالقديمةالمذاهبانعل،الدلالة

الفلفاتونجدمماأكز،الزمانبوجود،عمومأالناسعندالثاخوللحى،"الموضوس

تقولالتىالمدارسانبركمفيهالمثاليةالمدارسكثرتحديثاَخيثوالمعا!ؤالحدبثة

تشرلمبثكل،موضوعتهدعوىكلاتدليللقومرتوفيقاَ،أكثرحديثاَ،بموضوعيته

للأمدمبن.

بينهماوالفرونب،والحديثةالقديمةالممالجتينطيعةكل،أخرىملاحظاتوهنأاي

بنصيلولنبدأتص!نيفها.هنتواانتهناالقالقدبمةالزمانمذاهبعرضبعدماإلىصزجعها

وممعليها:المذاهبهذه

16http://kotob.has.it



السادسالفصل

وأتباعهأفلاطونمذهب

:مذهـأفلاطون-1

ذلكفيبماالعالمأصلىتمةنجد(Timaeus)+،23(طيماوصمحاوشةي

.مدىبأوسعالمهمةالنقاطتلخيمىهنبدلا،بالزمانالخاصالنصنوردأنوقبل،الزمان

معينةغعركانتالناصر،تكونقبلالعالممادةأنعنالقصةتتكلم)أ(

(viewless nature and formless, all- Receiving)238(ونطاماتاقبدونوتحرك(

(moving without harmony or measure, or order):اتحدتالذاتيةحركتهاوهن

withoutهوجاءالحناصرمضطربةوبقيت،الأربحةالحناصرمكونةذرانها method or measure

)923(.الإلههنءخلواًالمييكونعندمانتو2كما

ng.أ!!أ when !! s notاas we should expect for every th

عاملاَحياًالعالمفصوَّر،الإمكانقدرصانحهنموذجعلىالمادةهذهاللهنظمثم)ب(

وعقلا)21(.نفايحوي

ving creature in very Truth possessing soul and reason by theأal

dence of Godأprov

.،ماديأبكونأنفيجبييهوَنماوكل،t(Tالواحد)1ونموذجهالواحداللههثلواحدأوجعله

وراجثالثمنبدولا،والترأبالنارهنالعالمجمالدركبوهرئياَ،ملموصاَيكونوحى

.ت-.تب!رةشكاوعا!،)242(الوسطفيواداءالماءفوضع،ضبئينبينمزيجاًيكونحعى

)243(.شيخوخةاوآفةنميهلا

cal shape free from age and s! cknessأHe turned ! t of a rounded and spher

)237(

)238(

)242(

*Plato: The Timaeus of Plato. Ed. .R .D Archer- Hind. New York

917..7391.51 .B P

39..t..03 .C pأ.t .53 .C .P .918 )923( Tim: op. cأ:m Op. c7أ

39..Tim:op. cit..3132-13.A .P.79-69 (ft)1 Tim: Op. cit..03 .C P

.79.Tim:op. cit..33 .C .P101 )243( Tim: VII..32.A P
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علىالنتائجلأهممةونظرأ.العالمج!ممبل-الكليةالنفس-الحالمنفسألتهوصغ()ح

النص:ساوردهذأ

erand,ه، elder than bodyأn excellence earlاnb) rth andأGod madesoul"
ngأstress and governor; and he framed her out of the followأtsmطأ!

elements in the following way. From the undivided and ever changeless
ded in material bod1 es, of bothأch becomes divأثاsubstance and that w

1dsأn the mأngled in the third place the form of Essenceأthese he m

)244(،between the Same and the other

يلحقهولامنقعمغبرجوهرهنالكليةالنفىصنعإلتهأنفيواضحالنصهذاان

الذيالجوهرقهربوأصطةثالثةماهيةومن،الماديةالأجامأقيينقسمالذيالجرهرومنأتغير،

منهصنعواحداَ،مزيجاَالماهيةتلكومعينقممالذيالجوهرمعيموَنأنعلىينقحملا

وجعلها(أ!طبه!إ)جسميهومافيهاكلصنعثم،الفلكيةالنفوسوبقية،الكليةالنفس

معها.العالموتحركدأئريةحركةوتحركالمردالعالمتحوي

ألاويبغي."2()ْالعالمجمصغمبلجاءالكليةالنفسصنعأنإلىننبهأنوعلينا

العناصرحالةعنسابقاذكرهوما،القمةمجموعإذ،المعينةغيرالمادةعلىسابقأنهنفهم

.افتراضهكذامثلتستبعدالخوالنظامألالهةمنالخلوة

الثراحولاختلافلأهميتهالنصنوردوأولاَ.عندهالزهنهو2إلىنأقيوالاَن)د(

حوله:والدارسين

mage of theأ).x And when the father who 80got it perceivedthecreated)
eternal؟ gods, that it had motion and life, he rejoiced and was well pleased

and he bethought him to make it yet more nearly like its pattern. Now

whereas that is a living being like eternally existent, even so he essayed to

s power. Now so it was that the natureنلااmake this all the life to the best of

of the ideal was eternal. But to bestow this attribute altogether upon a

created thing was impossible, so he bethought him to make a moving

image of eternity, and while he was ordering the universe he made of

ty an eternal image moving according toأnunأdesأty that abأetern

number, even that which we have named time. For whereas days and
,nightsand months and years were not before the universe was created

he then devi? ed the generation of them long with the fashioning of the

)4،2(

)245(

68
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universe. Now all these are portions of time, and "was" and "shall be" are

forms of time that have come to be, although we wrongly ascribe them

unawares to the eternal essence. For we say that it was and is and shall

be, but in verity "is" along belongs to it: and "was" and "shall be" it is

meet should be applied only to "Becoming" which moves in time; for

st!لهch is ever changeless without motion mنلااthese are motions. But that w

not become elder or younger in time neither must it have become so in

the past nor be so in the future, nor has it to do with any attributes that

becoming attaches to the moving objects of sense: These have come into

being as forms of time, which is the image of eternity and revolves
2(،-k)"0003ءaccording to numbe

نا،والباحثينالشراحتفسيراتعنالنظرب!رف،نلاحظالنصنكمَلأنوتجل

بقدرأي،الطامةبقدر،لهشبيهةهيالتيالصورةوبين،النموذجبينيميزهناأفلاطون

هومتغير،كير،زمافيغيرفالنموذج،معكوًنغبرهوبماشبيهاَيكونأن،للمتكؤنيمكنما

الاْزليةأمامهنانحنإ."سيكونأو!كان9يقالأنيصحولا(،غأ)حاضرفيداثماً

(eterniy)أما،متحركهوليسهاهدةأي،واللازمنيةالدائموالحضورالثباتبمعى

صورهيأسيكون1و""كانمثلوألفاظ،للحركةقرينةفمي--الزمانالمتحركةصورته

أفلاطونانهينقطةعلىهنانؤكدانناللعدد.وفقاَويتحركللأبديةصورةهوالذي،للزمان

لهوجودولا،المتحركاتمدةمرأو،الحركةفيالوجودانه.محددبمعىالزماذكل!تكلم

هذهتناصيانوسهكأى،حالاًالتاليالنصطمنسيتضحكما!معهويدأ.المتحركالعالمبدون

عتحركاًليرلماالمدةوب!ت.(time)المتحركإماناب!!يخلطالبعضيجعل،"حقيقة

التالم!:النصنتأماريثماهذاعدولنقف(eterniاد)+بمعنى

.X Time then has come into being along with the universe, that being"

,lvedاoول should the d1 ssolutعط4هأgenerated together, together they may

of them ever come to pass; and it was made after the pattern of the eternal

nature, that it might be as like to it an was possible. For the pattern is

existent for all eternity; but the copy has been and is and shall be
throughout all time continually. So then this was the plan and intent of

Godfor;ا)َ(247 the generation of time

نا،ويفسدان،معهوسيقى،المكونالعالمهعبدايةله،مكونالزمانالنمىهذاوفي

الآبدبة،كلفيموجودوالنموذج،الامكانجهدجالنمومثالعلىصُغِوالزمان.معأ،فسدا

)246(

)247(

96

!38-Tim: op. cit. .X 37 D

.Tim: op. cit. .* 38 D
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.11باسترارالزمانخلال،وسيكون،وكاثن،)كانالزمانأي،(3the!هح)الصورةبينما

الحالاتهذهوتتاء،ومستفبلوحاضرماضانه،الزمانطبيعةهيهذهأنهناوواضح

الأزليةبمعنىاى(eternitلأاالبمعىأيالدهر،أوالمدةمفهوممقابلفيباستمرأر،

وبالجمبالحركةمرقيضيءالزعانأنهناوواضحيتغير.ولالايتحركلموجودألاْبدية

،حللنموالتىوالدهر،المدةبل-الزمانليس-كانوأن،قبلهالهوجودولا،اليحرك

ماليسبينيصبزالذيأرسطوتصورعنبعيديننكونلاوهكذا.نهايةولابدايةبدونموجودة

والجحرك،بالحركةمقزنة،زمانيةأزليتهولكنأزلىهووماكالتهوالاْبديةالأزليةفيزمانفي

ذا-الاْولىهمادتهلا-منهالمصنوعأي-يضعهوأفلاطون،أزلياَالعالميضعأرسطوانوالفرق

عليها-كمامخلفمسألة-وهيبدايةالمركبللعالميضعأفلاطونبأنتجلناإذاهذا.بداية

نأبعدمصنوعأأو،اللهوجودمعمصنوعاَالممنوعالعالمكانسواءحالأيعلىولكن،صزى

،الزمانهيالحالمهذأمدةفان،المنظمةكيرالاْولىالمادةوحالة،اللاصفعحالةسبقته

المذاهبمعكاملانسجامعلىنكونبهذأونحن.وبالاْجسام،بالحركةالمقزن،الزمان

دهر،أو،مطلقزمانبينتميزوالتي،ْأفلاطونإلىالزمانفيقولهاأصلترجعالتياللاحقة

الزمانوبين،الخ.أدتهأيزمانياًلي!مامدةهي،العدديلحقهاولامحدودةغيرمدةأو

معهيبدأ،العالموجودمعيتساوقوالذي،الحركةتقبسهأو،الحركةيقيىالذي،المحدود

مذهب،السابقةالمذاهبتقيمإلم!يعودأنوللقارئ،ونهايةبدايةللعالمكانانمعهوينتهي

جوهر.الزمانانالقائلين

عليهومعتمابعضإيرأديليفيما:تقدمماحولوالباحثونالشرأحيقولماذأوالآن

.اجتهاداتمنيدي

الأخذعدمإلىطيماؤسوعلىذوتعلقاتهترجثفي(Archer-Hind)يذهب-ا

عنداقهانيرىوشراحها،المحدثةالأفلوطينيةتاْثيرتحتوهو،لطيماؤسالحرفيبالمعنى

خالقأوأنهو،وجودهمانونوفق،ذاتهيحملأنه،نف!هيخلقللعالمخلقهفيأفلاطون

فيتحدثولازمناَتستغرقلاطيماوسفيالصنعمرأحلأنيفكر،لافكرمثليخلقلا

هيالنىالفكبرعملباتل!ابمرهزكلهالالفصة.بالزهننكنمهماعلافةألةلهاولبس،زهان

.وقدمم!رتالفكرظواهرإلىيعودالعملباتفيالتتاجوكل،أبدأ9تكون"ولا،معاَموجودة

إلىمرأرأَ-فعل-كماسبيللاولذلك،للمكانولاللزهنعلاقةلاالفكرعحلياتوفي

تطورعناصرمن-كعنصرالماديةالطبيعةان،أفلاطوننظامفيالماديالعالمأزليةمناقثة

"والتغير"""الكونعا!إلىتعودأنفهافيمعتبرةظواهرهاولكن،أزليةألاْخرىهي-الفكرة

بالكل،علاقاتهفيمعتبرامثلاَ-الزمان-الظوإهرهذهكانتوان،الاْزليةفيمكانلهاوليم!
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enternal)للأبدية"صورة)8،2(أفلاطونبسميهأوكما،اللازمنىشصورةهو image

of eternity.)مجردهيطيماؤسفيالعالمخلقعطياتأنعلىالكاتبويستدل

الماضيصيغةعليهتجوزلاالصاخان)!38(المقطعفييخبرناأفلاطونأنمنورهز،تورية

وسرفرحالصاخانمثل3!د!()استعمالهانيرىالناسرولذلك،دوماًالحاضربلالمتقبلأو

(andwas well pleased)921(.التأريخيةالدلالةوليس،الحكايةسبيلعلىهيالخ(

Timeكلاأ)والأزليةالزماناننجدB()38في.النصأنهعلىالناشرويؤكد and etern)

ولكن،أزلمطنفسهالزمانأنبل،أزلىهولماحالةبأنههناالزممانوُضحَفقد،بحدةمتضادان

9+"5!اع!7!اللانهالىالزمانتعنيأنيستبعد(عهـأ!3113)للارليةأفلاطونتعريف

duration of time،)المخلوقلليءمستحيلةويجعلها،a created thingفباْي

وهوانواحداًجوابأهناكانالكاتبويجبأزلعاًاذاَ؟الزمانأفلاطونبعتبرمعنى

universal)الكلىالعقل mind)فيوآخرالوحدةفيوجود،الوجودمننوعانبالضرورةله

هذافيالمحتواةللطاهرةحالةهوالزمانانومع.الكترةنيللوجودبعودوالزمان،الكزة

أزلىأبدنطالكلىالعقللأن(eternal)أزلىأبدينفسهالوجودهذأفانالمتك!ر،الوجود

فالحدوث.زمانفيوليسأبديأزلىنفسهوتطورهتصئرهانككثير.أوكواحدوجدسوأء

الخارجي،العالمفيالموجودةالجزثيةللاشياءصفهْإذنهي(temporality)الزمنيةأو

الجوهرمنجزءالحقيقةنيانها.أزليةالصورةهذهمثلتأخذالتيالفعلىالوجودحالةولكن

علىالزمانلاعتبارأساسيوجدولهذا،للزمانالخاضعةالأشياءشكلفييوجدانهللعقلالأزلى

2(.الاْزلية).ْالفكرصيرورةفيعنصرأوكجزءأبدياًأزليأالأساسهذا

وأجزأءوالسنينالشهورانعنيتكمالذي)!38(نصعلى)تعليقأآخرموضعوفي

منمنطقياَتدركلاوأقامهالزمانان:الكاتبيقول،معهبلالعالمخلقمبلليستالزمان

وجودهنبدفلا(،succession)تلاحقأوتعاقبوجدفإذأالظوأهر،عالموجوددون

Theلد)بدايةلاأنهبماولكنبعضاَ،بعضهايعقبأشياء Koouos)بدأيةفلاالزمانفي

يجعلبأنهأفلاطوناتهمالحقيقيوالمعنىالمجازبينخلطهخلالمنوأرسطو.نفسهللزمان

n))251(الزمانفيمكوناًالزمان timeأmeأng tاgenerat.)المقطعانالكاتبويرى

عنمتميزكيء(،eterni+)للاْزليةأفلاطونتصوروضوحفيشكاَيتركلا(38)!

)248(

)924(

)025(

)251(

Tim: op. cit. Note. .8 pp. .911-118 376 - D

911.m:op. cit. Note.11 p3أ

251.b7!ا:Phy

012.Tim:op. cit. Note.6 P
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-ولي!الذيهووأفلاطون،بالنعاقبلهالاضأنانها،اللانهائيأو3ءالداالزمان

أرسطوأنفيهالمثكوكمنأنهكما(،eternity)للاْزليةكاملاًمعقاعطى-بارمنيدس

عنها.مماثلاَوأضحاً)2ْ2(تصوراَيملك

العالمحدوثمنهايفه!ربمامقاطعإلىلطيماؤسنرجمتهفيتاللورويشير2-

العالم:قدموأخرى،والزهمان

28 - d - :b Whatever comes to be must come to be through the-ا
.agencyof a cause

صبب.عنيكإن؟نهبد،لاهوكائنماكل

2ح.وخيريتهأدتهجودبواسطةجاءالعالمأننحرة - .03 b

3-4.37-ح-38ط3.يفيانكاناإذامعهويفنىالعالممعوجدالزمان

العالمأنيعطيانربمانصينهناكولكن،الزمانحدوثعلتدلالنصوصهذه

يمونلاأممط،كذلكالزمانيكونوبالتالمي،والأرصرالسمواتوكذلكقديمنفهالمصنوع

.زمانفيحادثاَالزمان

(3.4 :b38" So, as that is an eternal living bei 5 ,g he sought to make th

gأعطولng9ش nature of the liثاverse also such, as far as might be. Now tأunا
"'.waseverlasting, and this it was impossible to confer wholly on a creature

3(52)

فانها:ولذلكالداثموشبهشكلعلىخلفتالسماء

meدا"s and "shall" be through all"5."أ 83b- .c has been and

فيالنموذجأوالمعقولةالحقيقةلظهورالوأسطةان(Forsth)فورسيثيرى3-

صورةبأنهالزمانأفلاطونويرف(timeandspace)والمكانالزمانممطالمحسوسالعالم

ماضٍأو،وبعدقبلبينتمييزفيهاليسالنموذجأو،الأبديةالحقيقةوان.للاْبديةمتحركة

النغيربسلسلةوالتكوَنالتغيرعالمفينفسهاعنعبرتالدائمةطيعتهاولكن،ومستقبلوحاضر

وأأفلاطونعندالزمانفانولذلك.السماوأتحركةأو،الحركاتتقدرهاالتي،اللانهائية

والزمانالمكانأن.الحركةمقدارأو)"25()عدهو،تحديدأًأكتزلنصكلأرسطوعنهيعبركما

)2521

)253(

)254(

ne 5 ffأth Archer- Hind translation .P ,87 lأCompare w

.Forcontrasted interpretations of Plato' s view of time see.AE
1424.Taylor:Plato (in philosophies ancient and modern) pp

43..T.M Forsyth: God and the world, London.5191 p
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الخلقعلىسابقاَشيئاًلياالواقعفي-هماالوضوحبهذأيضعهالمربماأفلاطونانبع

ناملولهذا.تحققهأووجودهصورأوحالاتبالأحرىانهماوالمغثر.التكوَنعمليةاو

هناككانتالعالمصنعقبلانهالكاتبويعتبر.المكانعنو!بذلك)2ْ5(العالممعخُلقالزمان

بمعنىأفلاطونعندالخلقفكرةتفسيرويستبعد.المصنوعالعالممكونأالماخرتبهاأولىمادة

وهو،بالضرورةالأثنياءجميععنهتنغالذيالجوادالواحدأوالواحدعنأفلوطيننظرية

.حاولوهأفلوطينيبتاْثير)2ْ6(أفلاطونسراحبعضانيبدوما

غرضأرسطوفحسبالصدد،بهذاأفلاطونعنأرسطويقولههاالكاتبويورد

أأنخلالمنالجسمَالكليةُالنفسُتحركلكيفطبيعياَتفسيرايعطيانطبماوسفيأفلاطون

وفعالية،مكانفيإذنفالنفس.مكانفيهيحققيةوكلْحركة،متحركةنفهاتكون

المحرّكوخيريةجودةاحتذاءهوالرنجةوسبب،(desire)الرغبةهيللحركةالمحدثةالنفس

للجمالحركةتجلبالتيالرنجةآلةهيوالتيالنفسهويتحركوما،يعحركلاالذي

يعتبرهافأنه،الحركةمصدرهيالنفسأفلاطونبعتبربينماولكن.ككلالحيوللموجود

ويرفض.سابقسببوجودعلىالدلالةيتضمنوهذا،السمواتخلقمعمخلومينوالزمان

منأفلاطون-نفسهأرسطويقول-كمايذهبكماالعالممعبدأقدالزمانيكونأنأرسطو

)2ْ7(.تقدمهمنساثردون

Theفي!+دأ)مقالكاتبويرى-4 Great ideas)،أفلاطونعندالزمانأن،

السماويةالاْجسامخلقهعمخلوقالأكونحطوتوماأوغسطينمثلالم!يجينواللاهوتيين

نظامكؤنوعندما،للاْبديةمتحركةصورةيوجدأنالصاخ"مرر:طيماؤسفيوكما،وحركاتها

فيساكنةنفسهاالأبديةبينما،للعددوفقاَمتحركأ()اكا!ح!أ!أبديأاثمالهذاصنع،السماء

rests+أ)وحدة in un،)إلىظهراوالسماءإذنفالزمانزماناً...المثالهذأنسميونحن

.(TGA")اللحظةنفسفيالوجود

أرسطومعمتفقونأفلاطونعداسبقههنجميعانأرسطومولالأكوينىتوماعنوينقل

)255(

)256(

)257(

)258(

34..Forsyth.op. cit. P

93.1..t .P ,37 Note.!أop

53..Forsyth:P

11-GreatBooks of the Western World.3 The Great Ideas

London .5291 Article Time .p C09
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خالقاًليىاللهوأن"وخلقه"اللهكتابهفيهزيرأيهووهذا.مخلوقيخرالزمانانعلى

سانجقة)2ْ9(.لمادةومنظمصاخهوبلالمحدد،بالمعى

عندالزمانانديبرريرى،الإسلاميةالمعارففي(ime)1مقالكاتبيرىأيضأومثله

وذلكاضطرأبها،بعدالكونمادةوأننظام،الكليةالنفسخلقبعدإلايدأ"لمأفلاطون

توسطوخصوصاَ،أفلاطونعنالماْثورةالاَراءأساسوعلى...المنتظمةالسماءحركةبفضل

باعتبارهالزمانفيالآرأءأيضأجاءت،جالينوسوبتوصطلهالمنحولةالاَراءبحبأفلوطرخ!ى

نأمالومن.الكليةالنفسهوأنهأو،نفسهالفلكهوانهباعتبارأو،الفلكحركةعين

انهالقائللأرسطو)خلافأجوهرأَحماهنفمهاالكليةالنفسأونفطالفلكهوالزمان

عرض(")26(.

السحاءمعللزمانأفلاطونأبتدأءعنأرسطوتوليوردانبعدكرميوسفويذهب-5

قبلالبحتةللاَليةخاضعأدورأيفع-أفلاطونأي-ورأيناه،ذلكبنامرَ"وقدالقولإلى

وإذأ.الصورةحيثمنالزمانفيحادثالعالمانالأقلعلىمقصودهفيكون،الصاختدخل

العالمجمأنلزم،مصشوعةوأنهاالحالمج!معلىسابقةالعالميةالنفسان:مولهاعتبرنا

!أولطرفمنوبدأولد"العالمعبارتهفاْخذنا،وصورةمادةحادثالعالموانأيضاًمصنوع

الكلامأجراثهفيأرسطوعارضواالاْتباعمنبعدهمجاءومنالأولينتلامبذهأنعلى.بحرفيتها

الحوارحكمغيرحكاًأفلاطونعندللقصةوان،مصة"إنيصاوسانومالوأ،ظاهرهعل

الثرحسهولةوبعد"قبل9قولهومنالزمانفيمبتدئاًالعالمتصويرمنالغرتىوأن،والخطاب

.لليونانمعروفتينتكونالملاتنيءمنوالابداعالعالمحدوثفكرقيانوالحق.فقط

...")261(.الاشكالهذابحليسمحنصأفلاطونمحبفييوجدولا

للمادةسابقةوليس،المصنوعالعالمجسمعلىسابفةالنفسيفعأفلاطونأنوالحق

الجكلمبن،عنداللاهوقيبالمعىإبدأعأوشيءلامنخلقعنهناكلامفليسوبالنالي،الأولى

أليونان.فكرعلىالفكرةهذهغرأبةعنكرميوسفلتاؤلمعنىلاولذلك

عندالحسَيوالعالمالزمانحدوثعدملاثباتجهداَبدويالرحمنعبدويبذل6-

)925(!.4.A..M Henry: God and His creation. Paris.5191 .B .K Two Ch
،01187

.rA'%ص01ج،العريةالزجمة"!زمانمادة.الإسلاميةالمحارفدائرة:ديور)026(

87.ص،5391القاهرة.ثالثةطبة.اليونايةالفلفةتاْريخ:كرميوص)261(
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الزمانمجيءانويقول،أفلاطونعنداللههعأزلمطالحعيوأ!ألمالزممانانبمعنى،أفلافىن

نموذجعندهالزمانبلهثلاً(.الميكلمين)عندالدينيبالمعنىبدايةلهماأنهمايعنيلاال!ماءمع

ثلالزهانأزليةتكونأنبالامكانليسائدي،ولكنأزلىواللهأدتهأوالحيالموجود

ينياللىبالمعنىالخلقد(،وحتىوتمامها)37الأزليةمعنى،بكلادلهأوالنموذجأزلية

الثابتفن،المدرسيونالفلاصفةذلكعلىبرهنكما،الزمانأزليةعدمبالفرورةيتضمنلا

كماأفقيمسنقيمبخطهيهل،هناالسرمديةمعنىماولكن،أبديأزلىالزمانانعندنا

ويشير.الدوريالأبديالعودبمعنى؟الدوريالدائمالعودبمعنىأم،أرسطو)262(يفهمها

وبين،والمستقبلوالحاضرالماضيأو،الزمانخارجأنهاوهيادلهسرهديةبينالفرقإكبدوي

شبيهبمعنىعندهالاَنمعنىيوضحثم؟ومستقبلوحاضرماضأيكذلكهوالذيالزمان

عند،لزمأنعنبحثهوفي.)263(البحثهذاهنمواضعفيأوضحناكما،ارسطوعندبالاَن

العامةالحركةهوالزمانأنمنأفلاطونإليهأنتهىماإلىأنتهىأرسطوانيمْولأشسطو،

)"6"9.ودورانهأرسطولفبرغم،الفلل!حركةأو!ون

التضادفي،الحقيقيةالمثكلةيلمسأنيتطعلمبدويانلدفيئكوَنالذيوالانطباع

الدأئم،الحضوربمعىدتهالأبديةأوالسرمديةبين،أرسطومثلهوأقولةأفلاطونيضعهالذي

لهبدايةلاأزلياًعندهالزمانهذاكانإذاعماالنظر،بصرف،الزمانوبين،اللازمنيةأو

علىتفهمالمثكلةانسابقأقلتلقد.والعالمالزمانبدايةلهكلاهماأم،العالمومثلهنهايةولا

يرتبطماعلىوالزمنيالزمانيقصرأفلاطونأنوهي:التاليةالحقيقةنغفللمإذاوجوههاخير

الخ.ومستقبلماضلهولامتغيرالي!هوما،الزمانخارجهومابينما،والأجسامبالحركة

لأنها،الفلكفيالتيالنفسحركةأيضاًهذاوتفمنالفلكحركةمقدارالمعنىبهذاوالزمان

إلىوسواهبدوقيانتبهولومعاًوأ!!وأفلاطونعندواضحةنقطةوحذه.بالوقالحركةبب

ألاْفلوط!!وحتىوأرسطوأفلاطونعدآن!تبهتالخلطهو-آخراشتبايفي2ولما-هذا

شمانياًوليساشماذافرقهولماالدإئمالحخ!وىانه.الزمنخارجآنموالاْواالآن.المحدثين

الض.وال!رمدبالدمرعنهويعه!كادذ

الزمانهوهناومقابلها،بالثباتبلبالحركةلهتعلقلابمعىهنا(eterni*)واد

لهبدايةلاكانصواء،زمنيهولماأي،والبعدوللقبلللحركةصورةهوالذي،آنتهالمتتابحة

53-56.ص--الابقالوجودىالزمأن:بدوىالرحمنجد)262(

56-57.صكذلك)263(

77.صكذلك)264(
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بسيلانهأنهنتصورالذيالاَنهو،للاَنالثافيوالمفهوموالنهايةالبدايةهذهلهأوكاننهايةولا

يأالقطعبمعنىبدايةأونهايةيكونأنيمكنكما،الوسطفيالحركةبمعنىالزمانيصنع

أرسطوعندوألاَن.افزاضىهوهومآنوهذا،ونهايتهمتصلفعلأومتصلةحركةبدأية

التعبير،صحإنفيزيا!طبيعيآنفهذأوالحاضر،الماضيبينوصلهمزةالحالينفيوأفلاطون

الآن-لةواجهأفلاطونانفيقولالمفهوهينبينيخلطعندما،مصيبغيربدويانإلا

السرمديوالجوهر،الحقيقةوحدهاولكنها،معقولةغيرلحظةأنها"وأعلنوشجاعةبوضوح

26(بها")ْإلايقوملاالحقيقيالوجودبك،فيهاأبديأزفيهوماوكلهيوالصوروالوأحد

حاضرأنهعلىالسرمديالجوهرإلىنظرأفلاطونأنكيفرأبنا"فقديقولآخرموضعوفي

الاَن،أنأساسعلىيفسرأنيمكنوهذا.الاَنفيتوجدالسرمديةجعلكيفثم،باستمرار

مستمر.ثباتفيهبل،الحركةأنعدامبمعنى،ولاسكون،حركةفيهلي!قلنا،كما

علىالدالةالزمانأجزاءكلمنوبألتالي،حركةكلمنالخالمطالاَنهوالحاضرفالاَن

بمعى،الدائمالحضورهيوالسرمدية،والمشقبلالماضيأووالجاْخر،المتقدموهي:الحركة

نايقالأناذنالطبيعيفن،عادةالمفهومبالمعنىوالسكونوالعير،الحركةوانعدامالثبات

نفسه،بدويكنابإلمطبالرجوعالنصهذايكضلأن،للقارئ.000")226(الاَنهيالسرمدية

بالمعنىالآنأنفوأضح،السابقينالاَنمفهوهيببنيخلطبدويأنهناالواضحمنولكن

بالاَنوتسميته،زمانفيليسمابقاءمدةهوطويلأمدهوبل،ينقسملاآناليسالاْول

.بال!يلانمكونهأو،الزمانقاطعهوالذيأيالثانيبالمعنىالآندلالةنفسيفيدانهيعنيلا

الواحد.الجصلالزمانمدىفيقوهمإنهأرسطوأوأفلاطونعندلهوجودلاالثافيبالمعىأنه

هذاتجنبناوإذابي!نهما؟للخلطمناسبةفأي.الحركيوالزمنوالتتاعبالحركةتعلقلهآنإنه

ودهرمدةفيبلزمانفيليسادلهأوالنموذجاْفلاطونفعند:مثصكلةهناكتعدلم،الخلط

وحاضرماضفيه،زمانفلهالمتحركالعالمأما.ومستقبلبماضلهعلاقةلا،دائمحضورهو

الاَنيكونأندون،لفهمه،السيلانبمعىأوالقطعبمعى،الآننستعملونحن،ومسمل

وعالمحركةبدون-الزمانأي-لهوجودولا،متضَلكلالزمانأيلأنه4منهجزءاًنفسه

وصوأءكانت،والحركةالزهنخارج،الوحدةفيساكنفهو،اللهأوالنموذجاما،متحرِّك

.بعدهجاءتأم،والعالمالحركةمعه

مقياصأليسأنهأفلاطونعندصهرهبأنالزهمانفيأفلاطونمذهبأفلوطينويفسر-7

72.ص)265(كذلكً

74.صكذلك)266(
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مقارنوهو،الحركةهيوصورتهللائديةصورةأنهعنده،جوهربلبثيء.مقيساًأولئيء

ممابعد،فيماأفلوطينرأيوسنفضَل.سويةالنفعىقبلهنمعهاوجدلأنه،نلمحسوسات

.هذهأقوالهعلىضوءايلقي

عنافيازيفيورد،أفلاطونموقفجقيقةحولمتعددةأحكامالقديمةكتبناوفي-8

فيقرر،أفلاطونلمذهبدلالاتهلهوفهماً،الزمانفيالاْرسطيللمذهبنقداالمتكلمالرازي

بنف!هتأئمموجودجوهر-الحركةمقدأرأنهمنٍارسطومذهب-عكسٍالزمانأنالرازي

وقد.)267(المذكورةالثلاثةالاعتباراتحسبزماناأو،سمداأودهرايسمى،بذاتهمتقل

جوهر،أفلاطونعندالزماناننسب(القديمةالمذأهب)انظرتديممورخمنأكزأنوجدنا

نستطيعلا2الوافيولكننا.للمتحركاتبالنسبة،زماناًيسمىوانه،الخوالدهرالمدةبمعنى

لأنه،أفلاطونعندعرضاًولاجسماًليسأنهبمعنى،الجوهرأعنيالتسميةهذهمننتأكدأن

أبديةفيبلزمانفيليتمثلاً-أدتهأو-النموذجالعلياالعقليةالموجوداتيعتبر

مدةأوحالةهيأمنفسهالنموذجهيالأبديةهذههلنتأكدأندون(،etern+أ)

بأنيقولأنهبمعنىالفهمهذأأفلاطونفهمانيبدو،ديبوريقولوكماولذلك.لوجوده

يعتبرأفلوطينانبوضوحوسزى.محدثةأفلوطينيةومؤلراتشراحهنتيجةهوجوهر،الزمان

الزمانأنالواضحمنبينما،ذلكعلىافيازيوشيتابعه،الكليةالنفسهو،جوهراًالزمان

أرسطو.مثل،الفلكيةللحركةمقدارهو،أفلاطونعند،للأبديةصورةهوالذيالمتحرك

عنمنفردة"المادةانأفلاطونعنتيميةابنويذكر،سابقا)268(البلخيمولنقلناومد

أجسامعنخارجانجوهرانانهما،الخلاءوهووالمكانالدهروهيالمدةوكذلك،الصورة

الدوأفي:ويذكر"الأعيانفيلا)926(الأذهانفيهوأنماالخارجفيأثبتهالذيوهذا..العالم

ناراْيتومد.الذانيالحدوثمرادهانفقيل،العالمبحدوثالقولأفلاطونعننقل"انه

فيوذكرسنةبأربعمائةالتأريخهذامبلنسخقدالاسلاميينالفلاسفةمنوأحدبخطكتابا

وقالنهمواحداًرجلاإلاالعالممدمعلىاتفقواكلهمالفلاسفةأنأرسطاطاليسعننقلاً

كماالذاقيالحدوثعلىحملهيمكنفلا.أفلاطونأرسطومرأدأنالكتابذلكمصنف

الانسانية)027(النفوسبقدمقولهمناشتهرلمامخالفعنهالذافيالحدوثنقلثم.بخفىلا

المجرد".البعدوقدم

26()Vحبالمذابنقلآخرفيالاعتباراتهذهأوضحناومد146-145ص--الابقافيازي

.أفلاطونلمذبذكرهفي،افيأزي

(Y6)Aاللغوى.المعنىانظر

29.ص9132القاهرةهج.بيةابنضمن؟تاوى.البعية:نببةابن)926(

0(YV)الفلاضةبينعبدهمحمد"الثخمحابفيبمدهمحمدتجعليق"الموامف9علىضرحهفيالدوافي

4-42.صا،5891دنيا!لحياننحقيقوالمنكلمين"
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العالمقدمفي""برقلسلكتابنقضهفيالأخيرانالنحويليحيىالمعوديوينسب

نأ)271(بقدمهالقائلينمنوغيرهموأفلوطرخسوأرسطوطاليسأفلاطونعلىورده

بحدوثمالتقدمهندونانهأفلاطونعنأرسطوقولرشد)272(ابنوينقل..."أفلاطون

والعالم"ال!ماء"فيرشدأبنيقولثمأزلياً"يبقىانهفيهويعتقدالعالميكؤنكانفانه9الزمن

أزليأيبقىوانهمكونالعالمانبقولهيريدانمابأنهأفلاطونعنثام!طيوسبهيعتذرماوأما

،زمانفيليصمماالكوناسمعليهيقالمماذلكغيرعلىبلزمافيمبدأمنالذيالكونليس

1()273(.تفقونوهوفنحنأفلاطونيردهلمانالحقيقيالكونفان

أفلاطونعنباخيصاريليما،الطبيبالرازيلمذهبمصادرهفيبنسويذكر9-

:الزمانفيومذهبه

Ennead,)أفلوطينبىوعليهللدهر،صورةالزمانTim.C.37أفلاطونيقول

،الزمانفيفصارتالنفسإليههبطتالذيالمتغيرالسفليالعالملحياةمدةالزمانأن(7,111

ويذكر.يتغير)4"،2(لاالذيالأزليالمعقولالعالمحياةمدةفهوالواحدفييوجدالذيالدهراْما

أصوبعدهوانه،الزمانفي"!2()ْأفلاطونقوليشبهالطبيبالرازيقولانالبوةاعلامعن

هوالزمانفيالرازيمْولمصدرانعدقيبرا-صحيىمخطوطعنبن!وبذكر.الأقوال

ذلكفيرأيهمئلحكىأفلاطونوان(الحركةإلمىوجودهفييحتاتلاقديم)الزمانجالينو!ر

ويذكر.وتقدرهاتمسحهاالحركةوانما،المدةبذللثيريد،جوهرالزمانانيرىكانأنهأعني

البعي!دبالتفيرحاولواالذينالجديدالأفلاطوفيالمذهبسراحخلافعلىافلوطرخسانبنس

يأكانطيماوس(علىمثلابرقلس)سرحالعالمقدممذهبطيماوسمنيستخرجواأن

صابقةقديمةهيوكوبوجودالعالمبحدوثالقوليوجبأفلاطونكلامبأنيقولفلوطرخس

.أفلاطونعنأرسطو)236(يقولهماومثله،عليه

.31ص،4981،برل(هـ"هـ!حم!)نثر.لاثرافوالتيبماا:المعودى(172)

35.صوالعالمالساء،الابقة،رطئل:رشدابن)272(

.52ص!...مذهـالذرة،نج!)273(

48ص،نجمىكذلك)274(

IV"-صكذلك)275( 1V.

بعد.فا7اصبنص.)276(
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الخلامة:

هولاجوهر،الزمانبأنالقول-المذاهبفيذكرناهم-ممنالمؤرخيننسبةان-ا

الأولىوالمادة،واثل،اللهوجودعنأفلاطونبفكرةشأثرأفلاطونإلى،جممولاعرض

وجودمعموازيةهيالتيالدهرأوالمدةهوهناوالجرهر.العالمصنع-تجلالخلاء-والجلى

للفلكالجوهريةهذهاعتبرتوسواماوبنسديبورأوضحكمالاحقةوتأْثيرات،القدماءهذه

.الزمانأنهاباعتبارالكليةالمنفىأو

بالمعى(et+أ*9اذ)أوالابديةعنمتميزالمصنوعالعالمزمانأفلاطونعند2-

عندالزمانأنأيضاً.زمانفيليىوماالزمانبينأرصطوميزوقد.أعلاه)1(فيالابق

ليسماأزليةبينماوتغير،وحركةتعاقبأزليةالزمانأزليةولكن،العالموكذلكأزلىأرصطو

فيكاملوبوضوحأفلاطونعنديوجدالتصورهذاومثل.وئابتة،الزمنخارجهيزمانفي

الابقة.نصوصه

مدةليسأفلاطونعندفالزمان.والجحركاتبالحركاتمتعلؤكليهماعندالزمان3-

الكوأكب.حركة،المنظمةالحركةبلمثلاً(.اللهأو)العماءسيءأيوجود

t-منانكألم-وبالذأتالزمانيةالأزليةبمعنى-أزليةعندهالكواكبكانتلو

وهو،أرسطوكلهلمذهبمعنىمنولماكان،أولىبحادةلقولهولا،عندهالصنعلمذهبمعى

.أفلاطونلمذهبجوهرياَاستمرارأأرصطومذهبسيكونإذ،لهوتطررفعلرد

فيليسماومدةالدهر-وليسأفلاطونعندالزمانمعنىانهيوالنتيجة5-

بداية،لهفالزمنوبالتالي()كمصنوعاتإلصنعفيبدايةلهاوهذه.بالجحركاتيتصل-زمان

ناا-..!هذاومعنى.فقطالذاقيالحدوثأو،الزمانيبالحدوثملناصاءتالعالممعوبدابئ

المكلةانبل،اللهضمانأوالكايرِ--زهمانبمعى،المصنوعالزمانهذاقبلوجودلهالزمان

العماء6معفالتهذلكمبلأما،اتحركاتمدةهوالزمانلاْنعندهموجودةيخركلهاتمبح

يفعلاللهكانماذاثل،ثاكلهذاأثاروإذا.زمانفيولي!،زمانيةلاأزليةفيوهو

هذايستجدلاكما،أفلاطونذهنفيالمشكلةهذهحضورعلىدليللاأنهفألجواب،الخ

وان،عندهبدايةلهلي!المصنوعالعالمانفرضنالووحتى،فقطاكاقيالحدوثالحل

ومدمه.للزمانالأرسطيالمفهومهوعندهإليهنصلماغايةفان،زمانيةلهبدايةلاالزهمان

المدةأو،الدهروبين،اللامتناهيالزمانبينماوشتان،أزليةمتحركاتمقياسهوأزلىزمان

.زمانبذيليىلما
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ناإلا،الصنععمليةبدايةلا"و،والزمانالعالمبداية:الاحتمالينصحةومع6-

وانهظاهراَ،العالمهواللهانإلىيذهبالذفي،المحدثالأفلوطينيالتفسيربستبعدأنكليهما

طيماوسفيأفلاطوننصوصلاْن،الوجوديلاالعقليالزتيبفيسوىلشيءبدايةلا

العالمبأنالقولوحتى.فورسيثأشاركما،لهاتجاوزبدونالاستنتاجهذامبلعلىتاعدلا

مذهبهوأرسطومذ!كللكانوإلا،عنديمعتبعد،أفلاطونعندلهمابدايةلاوالزمأن

بدايةأوالأولىالمادةأوالصنعمساْلةسواءعنهالقدماءنقلكلولأصبح،اْفلاطون

معنىنقصرأنعلى،أموالهتفيرفيالأولالمذهبأذهبولذلك،سليمغيرنقلا،السماوات

العالممعبدألذلكالزمانوان،بدأيتحركماوان،بانتظاميتحركماعلىعندهالزمان

افلوطينيةبموثرأتالمتاْثرينالشراحبعضعدأ،المعتنينمعظمإليهأشارماوهذ!.المصنوع

قبلالمادة:البدائيينمنذالانسانأوجدهاالتيالفروضسلسلةمعيتفقهذاانكما.محدثة

اللهاعتُبرثم،)أرسطو(مويةثنائيةمعكليهماقدمثم،()الصنعمعاًوالآلهةالمادةثم،الاَلهة

الاْدياق(.ولاهرتيوالمحدثة)الأفلوطينيةشيءكلومصدرألاْولهو

أتاعه:هذهب2-

والرازي،البغداديالبركاتوأبي،الطبيبالرازيلرأيمركزعرضعلىسأقتصر

المتكم.

وفيالزمانفيمذهبهأوضحاوكراوسبنس:الرازيزكريابنمحمدبكرأبو()أ

وأموال،الرازيأقوالالباحثينأيديبينكراوسووضع.تفصيلمزيدإلىيحتاجلامماسواه

القدماء:بكلماتالزمانفيمذهبهالخصانسوىأفعلولن.أقوالهومصادر،عنهالمؤرخين

ولهأزليةوالهيولى،والخلاء،المدةأووالزمان،والنفس،والمجولى،ادله:خمسةالرازيعند

منثىءوجوداستحالةوهو،المئاهدةدليلومنهاأرسطو،دليلمنهاأزليتها،علأدلة

،المتكلمونيذهبكما(،)ادتهالتامةالعفةتغيربسببلاوذلك،العالمادلهصنعثمثيء،لا

الرأزي-حسببالقدمالقائلونبذهب-كماعنهفعلهفبتاْخر،مطبوعفاعلاللهانبببولا

بالهولىالاتصالإلىفاشتاقتجاهلةالنفسلاْنألذسوىالقدهماء-بينالعلأتةتغيرببببل

بدأالعالمصغبدايةومن.النفسسكنتهاحيثالموجوداتتراكيبوصنعلهااللهرقانفكان

الطبيعي،أوالأرسطيالزمانأو،الحركةمقياسوهوالمحدود،الزمانأو،المتحركالزمان

وتعود،المادةمنالنفوستخلصحيث،المستقبلفيالمصنوعالعالمزوالمعويزولوينتهي

.الأولحالهاإلىالخمسةالقدماء

،عرضهو،ونسبى،جمولاعرضلا،جوهرهو،مطلق:زمانينأهامهافنحن
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هذامذهبهينسبالرازيانومع.الفلكبحركةويقاسالمصنوعالعالمتحركزمانهو

أفلوطيةبمؤلرأتوأيضأ،بأفلاطونمتأثرانهإلىبذهبانوكراوسبن!فان،للمجوس

)277(.ثانويةأخرىوهزلرات،نفسهأرسطوجانبإلى،محدثة

عمنمتقلأ)278(مذهبه-الشيرازيمثل-البعضيضع:البمداديالبركاتأبو)ب(

مأ،كان)927(عقلياً،متحركأأوكانصاكنأالوجودمقدأرالبركاتأبيعندوالزمانسوأه

ولكي.)028(الحاويبارتفاعيرتفعلاالمكانانكما،الحركةبارتفاعيرتفعلاوهومادياً،

بعدفيماثم2جطبيعياتهمنموضعينفيللزمانعرضهفيسنجاريهموفقاَصضامذهبهنعرض

!3.الطيعة

الزمان:فيللنظرمسنوياتثلاثةهناكباْنيببنبأنالبركاتأبويبدأ

العوأم.بحسبا-

.العقولبحسب2-

.الأصولهنالمقرر-3-

تصورهوأما،المشهورونالعقلاءفيهيختلفأنهنأظهروجودهفانالعوامبحسبفاها

الزمانبمعرفةابندادىويعتد،الجفيالبيَنمنالعاميالعرففانالموجودةماهيتهومعرفة

ناويقول،العقليةالنظريةالمعرفةمحصولمنوفيهعليهبهيحكملماموضوعاًويجعلهاالعامية

والقبليةبالمعيةتعفقأووتختلفالحركاتتكونيهالذيالثيءهوالزمانانالعاميةالنظرة

وشهوروأيامومستقبلوحاضرماضإلىويقمونه،سوالبطبالسرعةإليهاوبالنبةوالبعدبة

)281(.وغروبكطلوعبالحركاتأقامهويحدون

يد!،لاأوبد!مماهي،وهلماهيتهمعرفةأرأدوأفانهم:)القولبحسبوأها

فميلم!،ولالهلونلالأنهيجدوهفلمالمحوساتمنوطلبوهشصور،لاأووينصور

للحركاتفوجدوه،أذهانهمإلىفعادوا،اللاحقبالنرضولابالذأتبحسمماالزمانيجدوأ

الرازيلخطاضرارالبداديمذبانبنىويرى،بنقلهتجلأالمذاهبراجصر،الئيرازيعن)277(

بعد.فا97صالاسلاميالفكرفيالأفلاطوفيالطبيب

(VA')93.،37ص3ج.اصابقا،البركاتأبو

48.خ3صكذلك)927(

97-08.ص2جكذلك)028(

.الزمانقالمذابعلىردودههنشتفحكماأر!وعك!هناالضور)281(

07-71.ص2جكذلك)282(
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مع،متصزمالزمانبينا،بامةالمافةلاْن،والمافةالحركةعنفرقوهولكنهمكالمقدار،

يحدوهاولم،منقطعةغير،بذاتهوجودهفيوالبعديةالقبليةفصادفوأ،السكونأوالحركة

الحركةبانقطاعوتنقطعتعدمفانهاالحركةفيولا،المسافةأيتبفىلأنهاالمأفةفيكذلك

وبعدياالمسافةوتبليةانقطاعهولاعدمهالمتصوريمورلاالزمانأنأيضاًووجدوا.المخصوصة

وبعدُهابحَدامبلُهايُعكسأنويصح،الجحركوحركةالفارضوفرضالمعتبرباعتارتحصل

ومع،بدونهأوالفارضفرضمعسيألطوممبلهذَهَبَمأضيهفانالزمانكذلكوليعى،تجلأ

باْنها،الحركةعنودرتره.غداأمهبكونلاكمابعدأقبلهينعكسولا،بدونهاأوالحركة

للزمانوالتجددوالتصرموالبعديةالقبليةأنوعلموأوأحد،والزمان،كثيرةلمتحركاتكثيرة

ورأوا)283(الحركةفيالزمانانيقولواولم،الزمأنفيالحركةفقالوا،بالعرضوللحركةبالذات

معرفتهانفعلمواوعدمها،الحركةوجودمعرفعهيصورلابحمثالنفىفيثابتةمعرفةله

زمانويُنصور،زمانايتصورلاهنحركةتصورلافقالوأ،الحركةمعرفةمنالأذهانإلىأشق

ولاْن،تقدملماالمسافةغيروهو،الحركاتفيهتوجدشيءالزمانأنلهمفحصل،فيهحركةلا

المسافة،فيويتفقان،فيهتختلفانأو،المسافمينفيويختلفانالزمانفييتفقانفيهاقحركين

غداَ.)284(وذاكأليومهذأيقطعهاكان

وغيرالجركةغيرأنهتبينقدلاْنه،الفلكحركةهيواحدةلحركةيكونأنورفضوا

لثرلامَن-مالوأبهيحدوهاولم،بهاوحدوهبالحركةربطوهالذينوهؤلاء،المتحركات

لأنبحركةلثرلابزمانلعرلاماأنأع!،الصحيحهووالعكس،بزمانلعرلابحركة

هؤلاءواسثهاد،يخهاوالبعدالقليخعلامسافةفيوبحدبقبللثربالحركةيشعرالذي

أهللاْنصحبحكيراصهاد،بالحركةيثعروالملأنهمبالزمانيثعروألمالكهفأهلباْن

يثعرلاالنائمفإن،مطلقاَالشورعدهرافإنهمبغيرهيعروالمكما،بالزمانيشعروألمالكهف

كما،سكونهممعبالزمانلثروايقظةفيكهفهمفيولوكانوا،بزمان،لابحربهةلابثيء

.)028(بالزمانضاعراَيقى،بلاحركة،وادعأيجلعىلمَنيحصل

البغدادىويبين،عرضأوجوهرهوهلبحثوافقد:الأصولمنالمقرربحسبوأما

وأدلنهجوهر.أنههوورأيه،عرضانهخصومهلقولويعرض،العرضومعنىالجوهرمعى

وهي:cمستقلإيجابيوبعضها،العرضعينأدلةعلىرداً،طبىبعضها،جوهرشهعل/

حدفيليىانهورذهد.متجدًمتصرًملأنه-خصوهه-أيعرضهوقالواا-

72.ص2جكذلك+28(

73.ص!2كذلك)284(

،7.ص2جكذلك)285(
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،ال!ضرطهذاالجوهر

.(286)حادثاَام

مديماَكانسواء،مرضوعلافيالموجودهوالجوهرمعىبل

يتصوربل،وعدمهأرتفاعهالاْذهانفييتصورلاaلاْ-عرض-لاجوهرهو2-

معرفةموجودوانهالزمانيعرفونوالناس.إليهوبالنسبةمعهشيءكلوعدمشيءكلوجود

عرضأجعلوه،عرضانهقالوأوالذينثيء،فيوانه،موضوعهبعرفونفلا،فيهايشكونلا

حركاتمعوأحدايكونالزمانأنلناتبينوتددونها.قوامهيجوزفلا،الحركةهيلعرض

مأبالاشزاكفيهاكلهاعرضهوفهل،يرفعهمامنهاوما،عدةمسافاتفيعدةلمتحركاتعدة

لأنه،فيهاكلهاالاضزأكيبم،ذلككلويبم؟الكلدونمنهاواحدفيأووأحدواحدفي

أزمانكانتلقدمنهاواحدوأحدفيكانولو،بارتفاعهاجزؤهأوهولارتفعكذلكلوكان

فيولو!ن،الزمانفيالزمانءالزمانيكونإذكيف،العقولبفطرةمحالوذلكمعأكثيرة

ذلكيمكنولا،حركةكلبهاثاركالتيماهيتهابببلهاهوافام،الكلدونمنهاواحد

السرعةبسببأو،ممابج!ممخصوصةحركةلانهاواما،الحركاتسائردونلهالماكانوإلا

الزمانفيكون،عوارضهذهبل،الحركةتلكماهيةعنخارجذلكوكل،المافةأو

قدلأنهالمتحركللجسمعرضاًليسالزمانأنبانومد،العوارضلهذهبلالحركةلتلكلا

الحموموعلى.تقدمكماوالمسافةصوالبطالسرعةعنوكذلكموجود،والزمانساكنأيفرض

2رمعيقىإذ،الحركة2رتقديروهعالسكونمعموجودلأنه،للحركةعرضاَب!الزهأن

.(env)حركاتأوحركةوجودإمكانالحركاتكل

الحركة،مقدارهو،عرضالزمانانبقولمنعلللردصالجنفهالجوابوهذا

عنها،يتجردلاالمسافةمقداربينما،حركةكلارنفاعهعيبقىالزمانلأن.الحركةهووليى

ببابه.مااوذرأعمسافةهوالمسافةمقدارلأن

الأذهانفيبوجدعرضفانهاالأعيانفيللجواهريعرضعرفأيكنلموانانهتيلفان

والجزئةكالكليةالذهنفيلأشياءيكونأناما:الذهنفيعروضهان:البغداديفجواب

نعرفوما،لهعرضهوالذيالثيءذلكإذأهوفاالوجوديةللمتموراتوالنوعيةوالجنية

أوليأعروضاًالأذهانفييعرضكانوأن.برفعه!الزمانيرتفعالذهنفيرفعناهإذأشيثاً

الكذبهو)288(الأعيانفيلهوجودلامماالاْذهانفييوجدالذيفان،محالفهولىء،لا

.المحال

(6TA)1-2جكذلكv vow.

.الطيباتقمسالأدلةوهذه76عى2جكذلك)287(

37-38.صrجكذلك)288(
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معوضوحاَالسابمْةالأدلةهذهأخزاءبعضيزيدما"الطبيعةبعد"مافيويورد3-

،الزمانانقيلفان:يقول.اعتبارياًأوذهيَاَتصورأوليس،وجوديالزمانأنعلىالتأكيد

بالصدقالوجودقابلهالماكذلككانتلوانهاقيلالوجود،دونالذهنفيتصوروالأزمنة

فلا،وجودياًفرضياَتقديراًتقدرها،الأذهانببداهةالعارفونيعرفيمدةهيبل،والكذب

فييقطعمعلومةسرعةفيوالمتحرلي،أليوممثلال!اعةانعامليقولفلاجزءهاكُلها،يساوي

فالزمانالعموموعلى.المدةتلكنفسفييضاعفها)928(أنيستطيعلا،مامسافةمعلومةمدة

يقاربالزمانسقول"وكان،ومعهبهيعوفماكلمنوالمقولالوجودفيأتدموهصوله

ووجودهأذاتهاومعبذانهاالنفسبهتث!عرالوجودانوكماالنصور،فيويقارنهالوجودمقول

نأهنأولى،الوجودمقدارفالزمان،ءالزمانفكذلك،بذهنهاوتلحظهبهلثعرشيءكلمبل

و!تلك،الوجودفيثزكانوالكونوالحركة،السكونيقدرلأنه،الحركةمقدارانهبقال

منالعظيمفان،وجوديلا،ذهنيفرضيانهعلىيدللا،كيةالزمانواعتبار.الزمانفي

ذلكألىبالقياسالزييادةتلكمعقولوالكية،بكيةلابجسميةالصغيرعلىيزيدالأجام

الوجودفيالذيانكماعظملاعظيمالوجودفيوالذيألاْذهانفيمعتبرةفاليهة،النقصان

انهعلىبا!،الوجودفيقارعرضنهأعلىلاالوجوديقدئرالزهانوكذلكعدد،لامعدود

دأثموجود:يقولونعرفهمفيوالناسوجودأَأملهوماإلىوجوداَالأكترهولماذهنىأعتبار

بمقلىارياالناقصونقمانالزالدوزيادةوقصير،طويلأنهالجمفييقالكما،داثموغير

قاثل:قالوإذايقصر.أويطولبوجود،الزمانفيوكذلك،وينقصيزيدبجسمبلمجرد،

بحدوثتالفقدالزمانبحدوثتاللن،وجودكاللهأطالتال-فقدبقاءكاللهأطال

يعدملاالوجودوإذاكانبحفسها.قائمةوهويةمجردوجودلهيكونلافالزمانوإلاالوجود،

مخلوماًا.أمكانخالقأزمانلهوجودوكل.الزمانفكذلكيوجد،لاكما

إوالذين،anyوجومقدارأومقياسهوزمانلهأيغاًاللهانعلىالبندادييوكدوهنا

الحركة،مقدارالزمانانقالواالذبنهمالزمانعنالخالقوجودتججرلدأعنىبذلكلالوا

زمأنهيمدةفيموجودكلوجودانأوضحناومد.زهانفيفليع!يئحركلاوالخالق

نيهوجودباْنهقالواالزمانعنخالقهموجودجردواوالذين.زمانفيلاوجوديتصررولا

.)092(معناهكيروأوماالزمانلفظفنيروا،والسرمدالدهرهووجودهبل،والسرمد.الدهر

،وجودهفيمنفصل،ماهيتهفيمتصلكمَعندهفهو،البغداديعندالزمانأحكامأما

قدمنهإنقضىمالاْن،ائمصلالكثمفيالمعروفالمئصلبمعنىالوجودفيميَملاَليسولكنه

9(YA)37-41.ص3جكذلك

78-97.ص2جكذلك)092(
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هذافن،الوجودفيوأحدشيءوالموجودالمعدوممنيكونولا،بعديوجدفميأقيوماعدم

وكذلك،ومستقبلماضإلىفصلبعدفصلاَيفصلهالوجوديزاللاإذبمتصلليىهوالوجه

نوعيمنهوفليس،فيهوقفةلاالذيالاتصالعلىبعضأبعضهتلوبلبمنفصلهوليع!

ليسوهو-وأتباعهأرسطوعندوالمتصلالمنفصلالكممعىيقصد-ذكروهمااللذينعالكم

المذهبويرفض-المذاهب-انظرالاَنفيالثلاثةالمذاهبيوردثم.تقدملماكالحركة

منق!م،الزمانلاْن(،الزمانتجكؤنمنهينق!ملافردجوهرالآنأن)أيالاَنفيالذري

بينما،اليلانفيهومادخولالوجودفيالزمانودخول،ينقملاممامنقمبتكونولا

سيفحدعلىتجرهخمطكاستمرارالوجودعلىالزمانواستمرار.ذلكبحيلالذريالتصور

يقالولا.آناتمنمكوناًليسذلكمعوالزمانخطاَ.بهيخطدقيقةأبرةرأسأوبالعرض

بالذاتالزمانفيموجودأيئعينولاوالاعتباربالفرضيوجدالآنبل،وبعدميوجدألاَنأن

قار.غيرلقاء)192(ولكن.السيفحدالخيطلقيكماالوجودالزمانيلقىوبه

فيه،تغيرأوحركةلاالذيوالسرمد،الدهربمعنىفهو،الآنعنالمذهـالثالثوأما

إلاثيءوجوديتصورلاالذيالزمانعنيقالكيف:قائلينالثافيالفريقمولاستشفواوهولاء

تتغرلاباقيةوذاتههوجود،وجودكلمنوأحقأسبقوجودلهبل،لهوجودلاانهفيه

أحوالتبدلولولا،المتغيراتالمتبدلاتإلىبألنسبةوتغيرهتدلهوأنماالدهر،هووذلك

يشعرونالناسأنميلفان.وأحدأوسرهداَدوأمأيكونمدكانإليهوبالنسبةعليهالموجودات

الحركاتجهةهنلاوليعى،أنفسهموفيبمجردهومستقبلوحاضرماضإلىوتصرمهبألزمان

فيبتغيرببعرنمانماالفريقهذاأصحابأجاب،التصرمهذاهيالزمانفطبيعة،والمتحركات

والدهرالزمماْنعلىالمجتازهووجودكموكان،أخرىأشياءفيبتغيرتثعروالموانأحوالكم

فهويتبلىلأويتغيرليسماأنعلىمتفقونالجميعان،البغداديويقول،عليكموجودهلا

هعوالاختلافتسميةوهذهويقول.والسرمديةالاْزليةنسبةإليهونسبتهاالزمانفييدخللا

إلىبالنسبةيتغيروانماذائهفييختلفلاواحدالدهرانقالمن:فريقينإلىباقدْلك

وإلىزماناَ،يسمىالمتغيراتإلىوبنسبته،متصرممتغيرذأنهفيانهقالومن.المتغيرات

،عندهوجوديلأنهالأخير،هوالبغداديرأيأنوواضحودهراً.صمداَيسمىالأزليات

وانفصاله.اتصالهنوععنشرحالذيبالمعىمتصرمانهماهيتهولأن،موجودكليصاحب

أخرىمسائليعالجالبغداديأنإلىاشارةمعولكنالحد،هذأعندنقفأنبدولا

لذلكأدلةويورد.لهبدايةلا،قديمالزمانأنويذهـإلى.والنهايةاللانهايةمثل،الزمانفي

يقولومنالمتكلمبنلمذأهباتتصاصهفييذهبوكذلك.لهببدابةيقولهنأدلةعلىيردكما

(19)Y78-08.عى2جكذلك
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،بالزمان)292(العالمقدمإلىيذهبأقول،الزمانفيبقدمهيقولومن،العالم؟وحدوثببداية

نصوراستحالةعن،أرسطودليلنفعىهو،الزمانقدمعلىودليله.فقطبالذأتوحدوئه

فيكالوجوداعتبارهعنالسابقةأدلتهإلىبالاضافة.زمانالبدأيةآنقبلإذ،للزمانبدابة

حدوثأ.أوقدمأبالحركة)392(يربطهلاأنهملاحظةمعالتصور،

كتابفييففلأنهورأينا،للمذاهبنقلهذكرناقدكنا:الرازيالدينفخر)ج(

بأْنهالقائلةألاْخرتدالمذأهبعلىويرد،الحركةمقدارهوالزمانبأنأرسطورأ!ط"!الجاحث

وجودينكرمنأدلةويقدم.للزمانالمثبتينمنوهو.الفلكانهأو،الفلكحركةانهأوجوهر

وجودلاثباتأدلةيوردكما،الزمانوجودلصالحهووموقفهعليهاسيناابنردمعالزمان

الاْبوحجة،المقدارحجةوهما،الثكوكعلىالردوردعليماالثكوكمعحجتين،الزمان

تحتملهمماباْكزالموضوعلاتساعالاْدلةهذهنتناولأنالبحثهذأفيبامكانناوليس،وألابن

تصورعنيخرجلاأ،"الجاحثكتابفيألاَنمنمرقفهانرأيناكما.الصفحاتهذه

تقدْم.فيماللمذاهبعرضنافيفليراجع،للآنأرسطو

بنمقيالزمانءممنالرازتطمولإلىأشرنا)8(رقم،أفلاطونلمذهبعرضنافيوكنا

أمرفيتجَر"المثرمية"المبأحث"وصاحبالثيرازممطيقول:يليهاذلكوتفصيل،الثيرازي

)492(الجاحثفيفقالأفلاطونبذيلالرئيسللشيخ"الحكة"لعيونضر!فيوتشبثالزمأن

حقبقةإلىوصلتماالاَنإلىافيواعم:شكوكمنعليهايردوماالمذاهبذكربعدالمثرمية

كلمنيقالأنيمكنفيماالقولاشقصاءالكتابهذامنطمعكظيكن،الزمانفيالحق

المذاهبمنكثيرنطأفعلهلامافذلكقومدونلقومتعصباالاْجوبةتكلفوأما،جانب

وأيرادألارأءتقريربعد"الحكة"عيونشرح)92ْ(فيوقال.المسألةهذهفيوخصوصاَ

فيالتركليمكخهملاالحركةمقدارالزمانأنفيأرسطوطاليسلمذهبالناصرينان:الشكوك

فيعنديوالأقرب،أفلاطونمذهبإلىبالرجوعإلابالزمانالجعلقةالجاحثمضايقمنشيء

الثلاثةالاعتاراتذكرثم،بذاتهمسقلبنفهلائبمموجودأنهوهو،هذهبههوالزمان

المعالمإلىفهوأفلاطونمذهبوأما:قالثموزماناَ.ودهرأسرمدأيسمىبهاالتيالمذكورة

بعد.فاا،وصبحد،فا28ص3وجبعدفأ88وصبعد،فا08ص2جكذلك)292(

48.ص3ج82،ص2جكذلك+92(
آخرفيبل،المذاهببحدليىيذكرهوهو647،صاج،الابق،المثريخةاباحث،الرازي)492(

الاْصل.لجقوالنصللزمانالمنكرينمذب

رصائلقتعضمنلجيحياتهفنوفر،نفجناابنمحابأما،الئرحعلىالحمولأضطعلم)592(

الفاهرة.بدوينثر،الحكةاعبرن:باسملجحتالأخرىوأمامهاالأولىالرسالة،8912الفططببة.الحكة

.5491
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عندمنإلاليسالتامفالعمذلكومعأبعدالشبهاتظلماتوعنأقربالحقيقيةالبرهانية

كانالعالمالهبأنحاكمةالعقلبداهةأنأرعطوطايع!:مذهبعلىمورداَأبضاَوقال.الله

فلوكانبعدهسيبقىوانه،معهموجودالآنوانه،أليوميالحادثهذأحدوثقبلموجوداَ

بهذهعليهالمحكومالثيءذلكذيىفيالتغيروقوعيوجبوالبعديةوالمحيةالقبليةتعامب

وقرملولاملغفلئن،عامليقولهلاوذلك،الوجودالواجبذاتفيالتغيرلزم،)692(الاْحوال

نأجوزنممد:فنقولوالبعديةوالمعيةبالقبليةتعالىأدتهوصفلامتغالحادثهذافيالتنير

نأيجوزلافم،آخرضيهفيالننئروموعبببوالمعيةبالقبلهعليهمحكومأالىءيكون

منشيءفيهايقعلمانالمدة:يدوللانهأفلاظونالامامموليطذا؟كذلكالزمانيكون

وأماوالسرمد،بالدهرالممىهووذلكوالاضمرارالدوامإلافيهبكنلموابنيراتا!ركات

بعدوبعدياتبعدباتمبلمبلياتفايحصلفحيئذوالنفيراتالحركاتفيحصلان

الاْشياءأ)792(.هذهفيالتغعروموعلأجلبل،المدةذاتفيالتنئرومو،لأجللا،مبليات

الهاديعبدمحمديعتمدهوالذند،الفنوناصطلاحاتكععافصاحبينقلةماوأما

فيالحركةيطابقالذهنخارجموجود"أمر:معنيينعلىالزمانبرندالرأزك!أنفيريدةأبو

هوالخارجفيوالموجود،الخارجفيلهوجودلامتوهمأمروثانما،ونهايةبدأبينكونها

عنهنافالكلام.")892(الحركةمقدارهووهياَممتدأأمراَوجريانهبسيلانهبفعلالذيالاَن

بحسبالمذأهبنقلعندسابقاَأضرناوكما"،"المباحثفيواضحهوكما،الآنمعنى

فيسنوضحكما،والآنالزمانعنأرسطومذهبنمطعلىجاءهناالرازيوكلام.الرأزي

الأخير.مذهب

،"المشرمية"المباحثفيمعيناَموقفاَيتخذلمالرازيأنإلىالزركانصالحمحمدويذهب

منتحولالرأزيأنويرى.منه)992(الموأضعبعضفيالزمانم!مكلةفيأرسطبأكانوان

فينجده،المباحثنجعدنردد،فزةفيمارأالأفلاطولطالمذهبإلىالأرصطيالمذهب

بعضمعالحوادثبعضحصولإلاللزمانمعنىلا"انهعندهالأقربانيقولأالملخص9

بسببههاتحصلالتىالمدةعن"عبارةانهأوضححيث!"تفيرهفيومثلهأبعدهأوتبلهأو

عيونشرح1فيأفلاطونإلىأرسطومذهبعنالنهاليالعدولعدلثمإ.والبعدية)003(القبلية

والدهر.الزهاننجصد)692(

.61،-014ص.الابق.ضبرازي+92(

بحد.فا993عىجا.ريدةابنتعليق.زطنمادة.الاسلامبةالمعارفداثرة)892(

(M)6391القاهرةالفكر.دار.والفلفيةالكلايةوآراؤ.الرازيالدينفض:الزركاندالحمحصد

004.مر

..،.صكذلك)003(
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هذااتضحوكذلك،)103(الشيرازيعنأوردناهالذيالسابقالنصالزركانويورد،"ا!حكة

نقلهسبقعمايزيدلاوهو،الرازينصالمؤلفويورد!العاليةالمطالب9آخركتهفيالعدول

الزمانيكونكيف:وهوشكعلىيجيبالرازممطولكن،الحكةعيرنوضرحالشيرازيعن

ثابت،هوبلمتجدد،بأنهنملا:فيجبهممتجدد؟متتالضيءانهمعبنفهقاثماَجوهرأَ

لجميعمقارناللهانكما،لهبمقارنتهاالمتعاتجةالحوادثإلىنبتهقيبلفيهيقعلاوالتغير

نايستطعلمالقولهذابعدالرازيأنالكاتبويرى.متغيرةغيروذاتهوالمتغيرأتالحوادث

التغير.يلحقهلاباقجوهرهوطالماالزمانوبيناللهبينفرقهنبقيماعنجواباَيقدم

فانه،الزمانحقيقةفيوتوضهحيرتهأظهارمعالجاحثفيالزمانيثبتالرازيوإذأكان

فطلهوجودلاالزمانباْنيصرح-كلاميفهم-وهوللزمانفهمهمعسياقاَ!"الملخصفي

".العاليةو"المطالب"الحبمة"عيونفيوجوهرتهبوجودهيقربينما،الخارج

بيانه،سبقكما"،إالمباحثفيأرسطيأمنحىينحوبالزممانوصلتهالاَنمرضوعوفي

إلىفعلياَانقحاماًمنقعماَالزمانيعتبر،الفردبألجوهرفيهايقولالتي،الكلاميةمراضهفيولكنه

أخذهمع،""الجاحثفيحتىانه:الزركانويرى.بالفعلهوجودةآناتأوتتجزألاأجزأء

منهيفهمضكاَيورد،الزمانهنجزأليعىالاَنوان،متصلالزمانأنفيأرسطوبمذهب

عنالرازىخروجعلىبهبستدلالذيالنصيكللاالكاتبولكنالفردبالجوهرالقؤل

باقيلاْن"،"المباحثكاب)303(مرحلةفيحتىيخزألاالذيبالجزءوقولهأرسطوهذهب

الأحدياليءفيأنهيرىمنعلىالكهذايوردأنماالرازيانيبر!الجاحث"فيالنص

الكهذاالرازيفاْورد،التدريجعلى(العقلإلىالقوةهن)الانتقالالحصوليجوزالذأت

دفعةإلاحصوللهيكونانيمتنعالذاتالاْحديالشيءانإفالحاصلبقولهالنمىختمثم

الذيأليءنعمبالجوهر-ذلكثمالكوبالتالمط،التدريجافزاضعنيلالبلىهووهذا-

تلكمنواحدْكلانمعىعلى،التدريجعلىحصولهانيقالأنأمكنكثيرةأجزاءله

فكل،التحقيقعلىوأماالاَخر،حصولحينبعدحينفييحصلانماالحقيقيةالاْفراد

1(.دفعةبتمام!حدثفقلى)،03(حدثما

حدوثمكلةهنجزوهذا،الزمانحدوثأوقدمهوالرازيعليهيلحمبحثوهناك

فيوعدناوكنا،كتبهمعظمفيكبيرةأجزاءيستغرقلأنه،صتحيلهناوإيرادهالعالممدمأو

نفعل.وعاناوالحدوثوالقدمالوجودنيالغزالىتلومنمباحثنكلهبايرادأن"حوار"بابنا

عرنتنتدالحركةمتدارالزمانباْنأر!وطايىصذب"واهماالرازىمولا!رازيحذف()103

456.صالزر!ن.افيازىنصفيكما...أفلاطرنمذبوأمافاد..القاهرةبالدلائل

456-457.صالزركان)203(

ء046.عىا"الملخصعنقولهوانطر945صالزركان)303(

954.055-صاخ.الجاحث)403(
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السابما!ل
واتباعهاْرسطوهذهب

منالرابعةالمقالةلهيخصصوهو،واضحالزمانفيمذهبهأرصطو:مذهب

منكريةوأدلة،للزمأننقديةبدراسةفيبدأ-14()11منالفصول"،الطبيعيالسماع9

،الزمانفيالوجودمعنىمنيتبعهوماالزمانيعرفثم-بحسبهالمذاهبعرضفيبينا-كما

مديم،وانهواحد،انهمثل،بالزمانتتعلقمثكلاتوحول،الاَنفيوالوجودالاَنومعنى

(03)5أفلاطونحنجدهاالتيباتالصومعهنجدولا.والمتحركوالحركةالعالمقدمعلى،بهوالاستدلال

ومنهبموجود،وليسماضمنهالزمان:وهيالزماننفاةشكوكأولاَأرسطويورد

منشيءكانولو،فتقضالحاضرفاْماهوجود.غيرم!مالمتركبi،بموجودليسستقبل

كما،لقذَرهمنهجزءاًلوكانلاْنهالزمانمنبجزءلي!والآن،الاَنهولكانحاضراالزمان

الآنولعلبعد،لهوالزمانلهبعدلاالاَنلاْنيقدَرهأنيمكنولا،بالذراعالم!افةنقذر

الم!تقبلوبينالماضيبينالفاصلةانهيظهرالذيالاَنوجودعدمعلىوالدليل،بموجودليس

وجدمالكانالأولفعلى،أخربحدواحدهوأمأبدأثابتبعينهواحدهوهلالآنهذاان

متقدمأأحدهماوليس،معاً،بعينهواحدآنفيهماحثمناليوموجدوما،سنةألفمنذ

باقهوهلمنهانأولفيفالكلام،آخربعدآنأيالثافيعلىوان،عنهمتأخراًولالصاحبه

أنهقلناونحنلهلاحق،غيرهزمانفيسيكونبقاءهلأن،باقيأيمونأنويستحيل،فاسدأم

:عندهوالعالمالزمانقدمحولأيضأيراجعانوللقارىْمفعلأ،ذلكسنعرض)503(

,Wolfson:The Kalam arc{ uments for creation in Saadia, Averros
4391Maimonides, and .S .E Thomas. Saadia anniversary .A.A J.*0 ! ew York

227,.Vol..11 P

منميحونبنموصىيدعيهماعكسالعالممدمعلىبرهنأر!وانيرىالاْكوينيان:فضىماجدويمْول

كاملة:المصادرمعالماصيلانظر.جدليةحججهبليبرهنأ،لمانه

66.M.Fakhri: The Antinomy of the eternity of the world. LE museon
.n.5391 .pff143أLouva
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فيلأنهوقتهفييكونأنيمكنلافسادهلأنيفسد،أنيستحيلوكذلكآخر،بعدوأحد

كماالآنيتلولاألاَنلأن،اللاحقالآنفيفسادهيكونأنولا،موجوداًقدكانالومتذلك

أناتفيبفسدأنبدفلا،يتلوهالذيالاَنفييفسدلمكانوان،النقطةتتلولاالنقطةان

فيكون،الشبلنفسبين!هماالفاصلةألاَناتهذهمنآنأولفييفسدأنيمكنولا،بينهما

فيالزمانيوجدأنبطلفإذامحالوهذأومعهافيهاموجوداويكونلانهاثبةاناتبينهما

فالزمانالاَنوجودلاستحالةالحاضرفيأو،بعديوجدلمالذيالمستقبلأو،ذهبلاْنهالماضى

.r()60لهوجودلا

علىأدلةيقدمولا،طبيعتهوماهو،ما،الزمانماهيةعلىالتعرففيذلكيتلوثم

وأبوعديبنيحيىشارحاهيقول-كماالحسبشهادةبذاتهبيْنلأنه،الزمانوجود

مباشرةأرسطوويتقل.الابقةالنفاةشكوكعلىيردَلاأنه-كماالسمحبنالحسن)3ْ7(علي

أرصطوبحبالقديمةالمذاهبذكرعندتقدمفيماإيرأدهاصبقومد-فيهالمذأهبذكرإلى

الحركةانهأو،الكلفلكدورةانهأونفها،الكرةهوالزمان:ثلاثة)تاسعأ(-وهيرتم

كرةفيالأشياءوجميع،الزمانفيالأشياءجمبعانالكلكرةأنهالقائلينودليل.باطلاق

)803(أسخفالقولهذاان:بقولبلهذاعلىأرسطويردولا،الكلهوكرةفالزهان،الكل

أما9:يليكماالمسألةيوضحونأرسطوضراحولكن،استحالتهفيالبحثإلىيحتاجأنمن

والكرة،ماضومنهمسئقبلمنهالزمانلاْن،الفسادفظاهرنفسهاالكرةهوالزمانبأنالقول

مبلمنجاءالكرةموأموليس،ءبأجزائهتوامهوالزمان،زمانأليستفالكرة،كذلكليست

القولفاْما.كرةالكرةجز.ولش،زمانالزمانوجزء،بجملتهاهوجودةالكرةلأن،أجزائها

واحدالمقدهتينفي-فالمحمولزمأنفالكرة،الكرةفيالأشياءوأنزمانفيالاْشياءباْن

الكرةفيالأشياءفانوأيضأ.الثافيالكلفيموجبتينمنتيجةتحصلوليست،بالايجاب

علىهوليس-المقدمتينفيوالوسطالحد.هذاعلىلاcالزمانفيوهيcمكانفيأنهاعلى

علىرذواكلماأرسطو،تلامنعندcالردودهذهوسنجد".الطرفينعندوأحدة)3ْ9(حالة

الكل.كرةهوالزمانانفرض

،01فصل91تعلبم..عم.جامحأ.وضراحهأر!وبكلامالفهمهذافياصتعنا)603(

01،.-4.،ص

ا.خ416نملبفهماص)703(

(03)A4-13،.اصاب0218اافصل.عئر.بنتعليمجا.الطيعة

ا.ج16،صتعليقعلي.وأبويحيى)903(

ب،217
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جزءوليس،مازمانأيضاَالدورةجزء"أن:أرسطوفرذالكلحركةهوالزمانانوأما

مثالعلشكونالزمانلكانواحدةحماءهنأكزالسمواتلوكانتوأيضأ...دورةالدورة

ناتقدمفيماابانأرسطوأنمعمعاَ"كثيرةأزمانئكون)031(وكانتاتفقأيهاحركةواحد

أحدهاكانإذاإلا،محاَ،لايومبعديوميكونبل،ويوميوممثلمعاَتكونلاكثيرةأزمانأ

فيها.أومعهاوهو)311(الثصهر،تعثملالسنةانمثلأعم

الذيوالمكانالمتحركتخصالحركةفلأن،الاطلاقعلحركةهوليسالزمانانوأما

بل،والمتحركالحركةيخصلاالزمانفانوأيضاً،الكليخصَوالزمان،أتحرَكفيه

،بالزمانيحددانسوالبطوالسرعةالتغئرانكماشيء(.رعندكلمكان)بكلأيضأ،الاكن

زمنفييسيرةحركةماكانهووالبطيءقصير،زمنفيكئ!هحركةماكانهوفالسريم

تحديدأمكنكما،بالزمانالزمانيحددأنلأمكن،الزمانهيالحركةكانتولو،طويل

)313(راْيهيبين،المذأهبعلىالردهنانتهىإذأثميجوز.لاماوهو،.بالزمان)312(الحركة

ونحنتغيرناأو،نتغيرلممتىأناوذلك،وحركةنغيربدونيفهملاالزمانأنيقولوأبتدأهو.

بمضينومهمهنانتبيواإذأيعرونلاالكهفأهلكحالزمانكانانهنظنلمنحعر،لا

واحدأَ،ويجعلونهمالهالتالىالاَنإلىلنومهمالمتقدمالآنفيضيفون،نياموهمعليهمالزمان

يكنلمواحدأَكانبل،مختلفاًالاَنيكنلولمانهوكما،بهيشعروالملأنهمببنهماماويرفعون

يحصلماوهذا،زمانالاثنينبينماانيظنلمبهنثعرلمثم،مختلفأكانانكذلك،زمان

مىتغيرناعلىنستدلفأحيانأ.صحيحوالعك!،زهانليس!أنهنتوهمفينالتغيرنمتبمالاعندما

منضربأنفسنافيحدثإذا،الزمانحدوثعلىنستدلوأحياناَ،حدثقدزماناانظتا

عنها.خارجغير(r)14للحركةماشيءفانه،حركةليسالزهمانانصجإذا،والتبجة.الحركة

شيءمنالمتحرَكانفيقول،للحركةتابعأالزمانيكونكيفذلكبعدأرسطويبينثم

لهولذلك،ثابتةأجزاوْه،متصلمقدارأوعِظمالثثبنبينالذيوفذا،حركتهشيءإلى

فيالحركةاتصالويظهر.متصلةعليهالحركةصارتمتصلاَالمقدأركانولما،ثابتوضع

مبلمنللحركةوهو،للمقدارأولاًهوفالاتصال،الحركاتساثرمنأكثرالمكانيةالحركة

.('r)ب.218كذلك

.جا604ص.ب217:البيمة)311(

412-413.ص،ب218.جا.الطبيحة)312(

بحد.فا411ص،11،218فصل.الطبيحة)313(

أ.415921،صكذلك)314(
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علىالحركةفيأيضاُذلكفوأجب،وثانوأولومتأخرمتقدمفيهالمقدارأووالمتصل.المقدار

معنىولكنوالمقدار.الحركةيعبعلاْنهومتاْخر،متقدمللزماقيكونوكذلك،المقدارقياس

بينماأنعندئذنقوللاْناوالمتأخرالمتقدمفيهانتوهمعندماإلاالحركةمنيتوهملاالزمان

نئمعرولم،واحدألاَنفيكاْنهالشىءنحسكنامىولذلك.زمانالحركةمنوالماخرالمتقدم

نظنلمومتاْخر،متقدممالتىءانهإلابعينهكواحدندصهأوكنا،والمتأخربالمتقدمالحركةفي

والجأخربالمتقدمأحسناومى،بالفعلاثنينبينحركةثمةليىإذأصلاَزمانحدثانه

زمانأ.ثمةاننقولفحينئذ

هوبل،حركةإذنالزممانفليىوايأخر"المقدمقبلمنالحركةعددهو"فالزمان

عددفالزمانوالمعدود،يُعَدالذيالعددبمعىبليُعَد،بهالذيالعددبمعنىلالهاعدد

أرصطوكماويضع.؟3(ببد)ْيعدَولمللعدمنهاقابلهووالذيم!نهاالمعدوداليءبمعىللحركة

يزكبان9عندهيجوزلا2الوافيلأنه،وضعاَالزمانيحِدَالاَنانعديبنيحيىيوضح

ليسضيءبينهمايكونلاماهماالجتالينلأن،اناني!الىأنممكنغيرلأنهآناتمنالزمان

لكن،آنانأنهماعلىلا،الآنينبينفيماأنهعلى""الآنبالزماننحدَوانما،جنسهمامن

الاَنين،بينيكونالزمانانأعنى،وضعاَذلكولنضع:أرمطوقالوكذلك،زمانأنهماعلى

مولمعنىهووهذأإ.ينق!ملااممعِظميزكبأنيجوزلاانهالأخرالمقالاتفييبينفاْنه

بعينهواحدالآنأنوذلك،بعينهفوأحدكلهمعاًالزمان"فاْماالمذكورالموضوعنهايةفيأرسلجه

بالمتقدم,,,,rifيحدَهانهجهةمنالزمانمقداروالاَن،يختلفوجودهانإلا،كانمتى

.ا!والمتأخر

ليعىانهأخرىجهةومن،بعينهواحدجهةمن"الاَن9أنذلكبعدأر!وبينثم

ذلكيحيىويفسرمختلففانه(revآخر)بعدآخرفيأنهجهةمنأنوذلك،بعينهواحدأ

فيهوأيواحدكلهاالمواضعفيفهووإلا،بعدأوقييكونباْنمختلفهو:فيقول

عنهتولدالذيالزمانوكذلك،الموضوعفيواحدهوأي،واحدكلهاا!ركات

الزمانأيالمصلالمقداربفملهوالذيالان،مفيينكلالزهانأرسطوويفهم.واحد)318(

الدينؤفخرالرازينعببرحدَوكل.الميالأوالوامل،والآن،المصل

نأعلىيفرضانماوا،الزمانحصولعلىفرعحصولهأنعلىيفرضأناماالاَن""مباحثه

بعد.فا418عىب921أ،921،اافصل21،تعليم.الطبيعة)315(

02،.ص01-13،ب921الطية)316(

421.ص12.،ب921،كذلك)317(

بعد.فا6اصببدويومارن427صكذلك)318(
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فُرضثمالزمانوجدإذاالذيهوالاْولالمعنىعلىوالآن،حصولهعلىفرعالزهانحصول

ليسألاَنمنالنوعوهذا.الاَنوهوللزمانطرفاَالحدذلكيكونفانه،وفصلحذفيه

"أنذلكوبيان،والفرضبالقوةبلبالفعلوجوداً-.متصلهوكمالذي-الزمانفيوجوده

عكالمتناهيةغيرللتقسيماتقابلايكونفانهمتصلمقداروكلمتصلمقدارالزمان

أشابأحدعندتحصلأنماهيبل،بالفعلموجودةتكونلاالتقسيماتوتلك،ستعرفما

حصوليمتنعانه()فنقولالتوهم-والثاكالفرضأختلافوالثانيالقطع"الاْول:ثلاثة

نأيستحيلفاذا،وأنقطاعونهايةبدايةللزمانيكونأنيستحيلأنهعرفتلماالزمانفيالقطع

الوجهينأحدعلىيمكنانماحصولهبل،بالفعلحصول-للقطعأي-لهيكون

،غروبأوطلوعكمبدأمنقسمغيرمثزكاًحدأالحركةبموافاةإمأوذلك،الآخربن)931(

بل،نفسهالزمانذاتفيفصلاحدأثذلكمنضيئاًليسثم.نرضالفارضوإمابحسب

اختلافإهماببب.الج!مفيالانقسامألاْموركحمولهذهبسببالزمانفيالفصلحصول

الان).32(أهاوالتوهمالفرضبسببوإما،مماسينأوموأزييناختلافمثلالنبيةالاعراض

والاْمر،متطابقةأموروالزمانوالحركةالمسافةأنفهو،الزمانحصولحصولهعلىتفرعالذي

وأما،القطعبمعنىالحركةبسيلانهاتفعلوهذه،الوصطفيالكونهومنهاالخارجفيالموجود

واصل،هناوالآن،بسيلانهألاَنبفعلهالزمانوكذلك،بسيلانهاتفعلهاالنقطةفانالمسافة

حصولهبعدالزمانفييفرضالذيالاَنغير،بسيلانهللزمانالفاعلالآنوهذا،فاصللا

فيماثمةمأهيتهفالزمان،الحركةلاستمرارتبعأباستمرأريتجددالواصلوالاَن،الأخير)321(

بالقوةالاَنبحسبومق!مبالمستقبلالماضييصلالذيالآنبواسطةمنصلوهو""الاَن

جزءبدايةالأَنوكان،()الفاصلالأولالنوعمنالاَنلناحصلبالوهمالزمانتسمناوإذا

الخط،جزءليستالنقطةأنكما،الزمانمنجزءأليسالاعتبارينعلىفالآن،جزءونهاية

قلناوقد،منقمغيرالاَنلأن،آنلازمانالزمانوأصنر)322(،لانقطةخطأصنرالخطلأن

نقطةهوالذي،بمعنييهالآنولكن!كا!visible)للقسمةقابلفهو،متصلالزمانإن

لكانوأقداداًبعدأَلهأنولو.منق!مغيريبدووالمستقبلالماضيبينالفصلونقطة،الاتصال

نأمعوهنا.منهجزءأيولا،حاضرأيكنفم،متقبلوبعضهاماضيبعضهاأجزأءيضم

عنالماضىيفصلأنهوهع،منقسمغيرباْنهالزمانبقيةعنيخلففانهالزمانمنجزالآن

ولي!،للزمانوبدايةنهايةفالاَن،متصلاالزمانكانلمأوالالكليهماينسبفانه،المتقبل

تصوينا.علىتدلالكلاموبقية،العرضين:الاْصلفي)931(

0671صخاالماحث)032( -1v.

067.ص،خاابا!)321(

tص،يونانية،كرميوص)322( t.ا
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.)324(المستقبلللزمنوبداية،الماضيالزمننهايةفهو،)323(الزمانلنفس

كيف:فملففيأرسطيةنظروجهةمنأثمكلةهذهعلىأخرىأضوأءالرازيويلقي

بعدإلاتعديدهيمكنلاوالمتصل،واحدم!صلالزمانأنعرفت"قد:يقولالزمانالاَنيعذ

حدئتإذاالفصولفان،المتصلذلكفيفصولباحداثنحصلأنماوالتجزثة،يتجزأأن

الواحدكالخطأجزاثهمنبثيءتعديدهويمكنأقسامإلىمنقسماًالمتصلصارالمتصلفي

،أجزأءإلىمنقمأذلكبسببالخطيصيرحتىنقطفيهثفرضوأنبدفلاتعديدهأربدإذا

حصوللولالأنه،للخطعاذةتكونفالنقطة،الاجزاءتلكباْحدالخطذلكيعدكلفحينئذ

الخطفيذلك(عرفت)وإذأ.للخطعادَةألامسامفتلك،التعديدحصللماالنقطةتلك

والاخرمتقدمأحدهما:جز+ينإلىينق!مانهفيهفرصْإذاالزمانفان،الزمانفيمثلهفتصور

المتأخرالجزأوالممدمالجزءوتعديد،للخطالنقطكتعديد،للزمانالاَنتعديد،متأخر

لهووأصك،باعتبارللزمانفاصلالآنان()واعم.الخطلذلكالخطأجزاءكتعديدللزمان

حدفلانه،وأعلأكونهوأما.المستقبلعنالماضييفصلفلأنهفاصلأكونهأما.آخرباعتبار

منأنهيعلمأن()ويجب.بالمستقبلمتصلاَالماضييكونولاجله،والمتقبلالماضيبينمبرك

هوحيثمنأخذإذالانه.الاعتبارحيثمنوائنين،بالذأتواحداًيكونفاصلانهحيث

مغابرنهايةكونهومفهوم،للمسعقبلوبدايةللماضينهايةكانوالمستقبلالماضيإلىالزمانيقحم

ناوأما،وأحدأذاتهفيهوكانوان،الاعتبارفيألاثنينيةحصلتفقد.بدايةكونهلمفهوم

واحدأنهباعتبارلأنه،بالاعتباروواحداَبالذاتواحدايكونفانهواصلانهحيثمناعبر

الجز،ين")325(.بينثزكاَيكون

الفصل،بنعنىأعتبرناهإدْلا،خارجهيقعبل،الزمانمنحقيقياجزءاليسوالآن

منقعميتكونولا،منقمغيرالحالينفيلانه؟العذواسطةأو،العاذبمعنىاعتبرناهإنولا

الحركةمجرىفيباعتباره،الاَنكانوإن،بعدلهليسممابعدله،أوماينقملامما

انأاليسالحالةهذهفيولكنه،زماناَأعتبارهيمكن،الحركةفيكممدوداي،المتصلة

مبلهمايربطالزمانمنممنداَجزءأبل،أرسطوعندللآنالحقيقيالمعىوهو،ينصْملا

فيها،التجزثةيفعل،الحركةمجرىعلىتثبتفي،فصلاومطعهاهناوليس،بعدهوما

ولذلكمعها)326(المساوقالزمانوفيفيهاوالبدوالقبلالحركةتتابمفهمعلىالذهنليساعد

.722ص.2ص!،بقلاا،ولننون(23)3

Greatأ.ا.!798)324( Ideas - op. c6.`1-62ص،يدوممطوقارن

rأرصطونموصحولوانظر676-675صاجالجاحث)325( atأ.-022ب

.try-428ص

43صyiأ،022.النصوصمنيفهمماهذا)326( i.وضروحها
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نأبمكنولا،ممندونجر،منقسميخرألاَنإذاكان:التالمطبالمعئ،هنامشكلةثمةفليس

معين،زمنفيتقطعه،معينةبسرعةحركةيخهفرضناإذالانه،سكونأو،حركةفيتكون

وإذاكان،الآنتقسيممعناهوهذا،الزمنذلكمنأقلفيمطعته،السرعةفيزدنافان

الوأحدالثيء"فان،آنينبينحدوهو،ساكنأومتحركيتحركوانيصكنأنفيهيمكن

وساكناَالزمانيناحدنهايةفيبوصفهمتحركاَمعاَوساكنأمتحركاَسيكونالاَنمنالمتحرك

هذا،المنق!مكيرالآنإذاكانأمول،(rev")واضحخلقوهذا،الاَخربدايةعندبوصفه

فالنتيجة،حركةفيهبوجدأنيقبللامنهاكلوألانات،اناتمنهركباَالزممانوكان،حاله

كير،الآنلأن،النوعهذامنثكلةهنالي!،أمول.الزمانفيالحركةتتماناستحالة

أرسطو،عندالزمانمناًجزليى،لآناتالحقيقيال!اجبمعنىحنىوالآنبل،المنقم

منوذكرناهمسبقمنفهمهووهذا.تماماَالحركةمثل،واحدمتصلكم،الزمانلأن

فيها.معهأتفقلا،عليهاأستنتاجاتوي!تنعجثكلاتيعيربدويولكن.ومحدثينمدماء

ينتهي،أعلاهأثمكلةيثيرأنبعدفهو.نفسهلارسطوالمومفهذاينسبثم،فيهامزدداَويدو

يوجدبل،منهجزءبثابةالزمانفيبوجد"لاأرسطوعندألاَنأنوهو:مررناهماتقريرإلى

،أفلاطونعندوالسرمدالدهربمعىتفهممد،وخارجه:بدويويقول.")328(خارجه

تفهموأما،خالصأفلاطونيجوفيونكون،أزليأبديوجودإلىيتسبهناوألاَن

،العادةالنفسفيأعني،الزمانخارجيوجد،العدوسيلةبوصفهالآنأنبمعنى""خارجه

وجودعلىمتوقفأالنفسيرلهذأتبعأالزمانوجودويكون،مجردوهميذهنيتصورفالاَن

نإ،بدويويقول.)932(للمساْلة-الاثللااثمالىالمذهبمن-مثالىحلوهذا،النفع!

الوموعمنيتخلصأرسطو،ولكنالنفسوهويعدمنعلىتوقفالزمانبأن،يصرحارسطو

فيوالمتأخروالمتقدم،العادودون،النفسدونتكونأنيمكن،الحركةبأْنالشكهذافي

علىأرسطوانبدويعندهذاومعنى.الزمانيكون،يعدلاْنقابلانهحيثومنألحركة

،الزمانذاتيةيرىلا،كنتثلالمحدثيناثمالينمنتقريبهالمورخينبعضمحاولةعكس

.1()033(النفسفي،وبالتاليبالنفسإلالهوجودلاالزمان"بأنيقبلبحيث

،الزمانخارجهوالذىالاَناننفهمأنعلى،وموفقةسليمةالاستتاجاتهذهوكل

.46ص،بقلاأ،ويبد(23)7

67.صكذلك)328(

مني.شارحتينبينومأ67،صكذلك)932(

68.صبدوي)033(
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لخهانيلبثمابدويولكن.الطبيعيأرسطوزمأنمع،بهلناتعلقولاأفلاطونآنليس

عنهاأرسطووفكر9الغموضكلغامضةبقيت"إالاَنفكرةأنإلىبهينتهيمككاًاتجاهاً

ولكنه.الزمانخارجالآنيدعأنوبين،الآنفيللزمأنالحقيقيالوجوديجعلأنبينمزدد

سبقفيما،لهمعالجتناانظر-،البركاتبأبيبدويأويستشهدأقربالاْولالوضعإلى

!(دخلهالذيالوجهعلىالوجودفيالزمأندخللماالاَنفلولا،بالآنالموجوديلقىوالزمان

وبين،والمتقبلالماضيمعالثلاثةالزمانأجزأءأحدهوالذيالحاضربينهنابدويويسوي

فيافلاطونعلىبستندثم،صؤأليهآناتمجموعةالزمانيعتبرأرسطوأنإلىينخهيثم،الآن

والجوهر،معقولةغيرلحظةانهرغم،وحدهالحقيقىِاليءأنهبمعنى،للاَنتصوره

هذأذكرنااأنسبقوقد،فيهاأبديأزليهوماوكلهيتوجدوالموروالواحدالسرمدي

يميلهناوبدوي،أفلاطونعنبدويلفكرمعالجتناعند،سبقفيما،كاملاالنص

عندالآنبمعنىبلالمستمرالحاضربمعنىأرسطو"عندالاَن،فهمإلىهيدجرإلىوبالاستناد

من،الخالي"الحاضر"أو،"الحضورأعلى،والثباتوالسرمدالدهرأعني،نفسهأفلاطون

الماضيأو،والمتأخرالمتقدموهي،الحركةعلىالدالةالزمانأجزاءكلهنوبالتالي"حركةكل

ألاَن،فيالسرمديهإنيقالأنالطبيعيمن،الدائمالحضورهيوالسرمدية،والمستقبل

دأمماباستمرأرحاضروجودفيهالحقيقيفالوجود،مواليةآناتمنمكوناًالزمانوأبرأكان

علىالملعبوحجةالسهمحجةفيالايليزينونأليهتنبهماالواغفيوهذا،الاَنفيموجودا

.الآنأعني،الكاْداءالعقبةهذهيجتازأنعليهردهفيأرسطويستطعولم.التخصيصىوجه

مايناللنالدوابمعلىقأئمةستظلزينونفحجج،متواليةآناتألىالزماننق!مكناوطالما

أولأنرفضانإلاأمامنافليس،الحججهذأنتاثجمننتخلصأنأردناو"إذا.نقد"أي

011)331(متواليةاناتمنمكونالزمانأنوهو،الاصليالافزاضهذا

:تقلىمماجانبإلىباخنصاروملاحظاتنا

خاصبةوهيالدهرهي،الزمانفوق،الثانبة،السرمديةمننوعينهناكأن-ا

بل-سنوضح-كمأاللاهوتيينمعظمعندادلهأو،أفلاطونعندالنموذجمئليتحركلاما

علىأوالدورعلىداثماَ،متحركهوما،وصهديةكماسنشير.،نفسهأرسطووعند

ليس،فيهاوالآن،والمتحركالحركةمرينةوهي،دهرلا،زمانالسرمديةوهذه،الاستقامة

وجودمدةلأنه،ينقسملاذلكومعالتعبير،صحان،ممتدآنهناكفالآن،هناككالآن

اسمرارعنتعبيرفهو،الثابتةالسرمديةفيالآنولمما.حركةأوتغيردونمن،مثلاًأدته

73-74.صكذلك)331(
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التمييزوهذا.حاضرأًيصيروالمتقبل،ماضياَيصيرفالحاضر،والتجدد،والتمرم،التغير

ر%ينا.كماالمذأهبباجماععليهمتفق

العظم،اتصالبببوهذه،الحركةأتصالبسببمتصلأرسطوعندالزمأن2-

ويخما،متلاحقةحركةأجزأءأو،متصلةنقاطاَأو،متواليةآناتهذهيصورالذيهووالوهم

أمول،الحركةمعهوالذي،الموضوعيالزمانبعتبرلااذنفأرسطو.لهذاكافتوضيحتقدم

متوالية،لا،م!نقسمةآناتمنولا،منقمةغيرآناتمنلاالحقيقةعلىمكونأ،يقبرهلا

صيالة.نقطة،الخطنتوهمكما،صيالآنكأنه،الزمانمجرىيعتبرولكنه،ميواليةغيرولا

حججمنالتخلصيستطييعأويجتزلمانهللقولمعنىمنلايعودوبذلك3-

وأن،متصلالزبانأنعلىنبهبأْن:حلهاحيث،عندهنجدهماهوالعكسبل،زينون

وشيء،واحدفعل،أرسطوعندوالزمان،الخركةان0)332(بالوهمأوبالقوةالقسمةتَجِلَ

والزمانالحركةلأن،بالتوهمهوالزمأنمجرىفيومفاتتصورانمالومد،متصلواحد

عبق.-ومدنهايةولالهمابدايةلا

ومرة،الزمانخارجألاَنيضعمرةأرسطوأنفيبدويننبككأنذلكومعنى4-

محله.فيليىنعكيك،أمربالثانيإلىأرسطووأن.ألاَنفيوجودهيتبر

***

،)333(عندهبالزمانالاَنعلاقةمنأن!هيناوقدللزمانأرسطوتصوربقيةإلىألاَننعود

نأ،أيضاًفصحيج،عددهالانهالحركةمقياسعندهالزهانأنعجكما،بالحركةوعلاقته

الحركةلاْنكثيرزمانأي،بيروزمان،كبيرزمان:نقولأنمثلأيضابألحركةيحددالزمان

.المقدأر)334(ويقدرها،المقداريقدرمنهماكلوكذلك.كثيرة

منليسوهوالحركةالزهانيقدركيف،الزمانفيالثيءوجودأنمعنىيجثئم

نأوهو،هذهالتقديرلمساْلةأرسطووحل،المقدرجنسمنيكونأنيجبوالمقدر،جنسها

،كرمويرص،النامنالفصلالنامنةوالمقالة،والتاسعالثأفيالفصل،الادتالمقالة20ج.الطيعة)332(

142.ص

نوعينشيينحيثبعدفا462عى،ب222أ،13،222الفصلفيالاَنإلىأر!ويحود)333(

في،ومبيلوالاعةوهوذا،،مىثلالزممانبمعى،عرضلهوآن،الحالبمعقلهعرضلاآن،:الاَنا

الحاضر.الآنمنترببممبلأوترببكماضعلامانها

044-447.ص،ب022أ،12،022فمل،23تعلبم.جاالطبيحة)334(
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هناها:قيلفان.بهاالحركةباقييقدرثم،يومحركةمثل،الحركةمنضيثأَيقدرالزمان

يثزط-لابانهأرمطوأجاب،جن!هامنليىوهو-يومحركةأي-الحركةالزمانمدرأيضأ

للحبل،العادالذراعمثل،جن!همنوليسمفارقاَيكوقمدبل،المعدودفيالعادَيكونأن

ليىهوالنفسفيالذيوالعدد.بهالحبللِعدثم،الحبلمنجزءمثلنوعهمنيمونوقد

فهما،متصلانوهوهيحيثمنالحركةيعدالزمانبأنأيضاَوأجيب.المعدودجنسمن

.متجانسانالوجههذأمن

الأول،فبمعنيينالزمانفيالحركةوكذلك،نالزطفيالزمانيةالأثياءتكونكيفوأما

،الثيءمعالثيءوجودلاْن،باطلوهذا،الزمانوجودمعالثيءأوالحركةوجودان

والمعنى:الحبةفيهيوليست،الحاروسحبةمعموجودةالسماءفأن،فيهانهيعنيلا

نإيقالكمايعده-الزمانأي-انهعلىالزمانفي-الحركةأوالثيءأي-أنههوألاَخر

يشملوالعدد،عددأنهعلىالزمانفيالحركةولماكانتثلائةوجوهوهوالعددفي33(أليء)ْ

هناوأرسطو،شيءلشيءزمانكلمنأعمالمطلقالعامالزمانيكونأنوجب،المعدود

كلجزلقزمانكلتشملاذتي،الكليةالحركةهو،عامللزمانمقياسإلىللوصوليمهد

بها.تقاسهذهأو،جزئيةحركة

وتيرةعلىلانها،السرمديةللاشياءالزمانيكنلم،وأعم،الثيءيعمالزماناناكولم

ابتداءكونهويعدوالماْخربالمتقدميعدهانهمعنىعلىيكونانماالزمانفيالثيءولأن،واحدة

)336(.السرمديةالأشياءفيموجود!رالمعنىوهذا،انقضائهإلىوجودهأو

وذلك،زمانففيسكونكللاْن،الكونمقدارفهوالحركةمقدارالزمانأنوكما

عددفيموجوداًالاكنيكونأنيجوزوقد،الحركةعددبلحركةهوليىالزمانلأن

انهإلا،يتحركأنشاْنهمنماكانبل،يكنأنفواجب،متحركغيرولي!كل،الحركة

هوماجهةمنألاكنويقدر،متحركهوماجهةمنالمتحركيقدروالزمان.الحركةعدممد

فيالاكنويقدر،باليومالحركةي!دركانالصيهةبواسطةال!كونيقدروهو.ساكن

فان.زمانفيهوفليسيكنولايتحركئيسمافانولذلك،اليومبواسطةأليومهذابعض

حبركةلهالي!الأضياءوهذهcوسكونهحركتهنعدماالزمأنيعدانمالانهيعدهالاالزمان

الموجودأحكاماْرسطوويفصل.الزمانفيفليسبموجودليسماوكذلك،ولاسكون

.(rrvبالزهمان)علاقاتهافيواللاهوجود

045f،ص.تجلأ-المواضعوالرحالنصراجعتفصيلمنولمزيد)335( 5 r.

453.صعديبنيحيىضرخعنهذا)336(

457-458.صأ،222،ب12،221فصلجاالطيعة)337(
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فيالزمانالناسيرىلماذأالاْول:وجهينمنبالنفسالزمانعلاقةهذابعدبحثئم

متحركة،إماهيالأسياءوهذه،والسكونالحركةعددالزمانلأن،ويجببثميء؟كل

زمانيكونلا:وأجاب؟زمانيكنلمنفستكنلمإنهل:الثافيوالوجه.ساكنةوإما

لموما،عادةوالنفس،معدودالزمانلاْنعديبنيحيىتفسيرحسبوهذاالأول:ليين

أصلاالناطقةالنفعىتكنلمإذاانه:والثاني.المعدوديكونفلا،العاديكنلمالنفىتكن

يكنلمحركةتكنلموإذا،النفسهوبذاتهوتحركغيرهيحركمالأن،حركةتكنلم

نأبعد:قالبل،النصهذأفيبهيقللمأرسطوفانزأئدرأييفيالثافيوالتفسير.زمان

غيرأيضاًيُعدفالذيمحالةلاغيرموجود--النفسالعادكان"إذأ:الابقالسوألأثار

فغير،العقل:النفسومن،النفسسوىيعدأنشأنهمنشيءليسوإذكان..موجود

متأثريحيىتفعيرأنوواضح")338(موجودةنفستكنلمإذاموجودأالزمانيكونأنممكن

ذاتيةويستبعدبموضوعيتهللزمانيحتفظارسطوانعلىمحدئة)933(افلوطينيةبمؤثرات

كانمتىالذىالشيءذلكقبلمنإلا"اللهم:مباسرةال!ابتىالنصبعدبقوله،الزمان

الحركة،فيهماأنماوالمتأخرالمتقدموان،نفستكونأنغيرهنهوجودأًالزمانكانمرجوداً

بنيحيىيقولوكما")034(معدودانهمامماوالمأخر-المتقدم-هذانهوأنماالزمانوان

الموضوعقبلمن،نفستكنلمإذاهوجود)؟34(غيرالزمانيكونأنأبطلبذلكيكونعدي

غيرشيئأهوليسوالزمان،الحركةسوىشيئاًهوليسوالبعدللقبلالموضوعفإن،الحركةوهو

النفس،قبلمنليماللحركةاطذاناوالبعدفالقبل.ي!)342(للحركةالذيوالبعدالقبل

النفس.علىوجودهفيمتوقفكيرفالزمان،الزمانهماوالبعدوالقبل،عادعلفوقينولا

والنقلة،الخونقلة،وفسادكون،مختلفةوالحركات،الحركةعددالزمانكانوإذا

هثلاًمعاحركتانتكونقدئمنها؟حركةأيعددفالزمان،ودوريةمسميمة،المكانيةأو

هماوهلللحرمحينالزمانيكونفكيف،ينمونفهالوقتفيوهوالمكانفييتحركشيء

وأختلاف،معاًللحركتين،واحدهو،عددأباعتبارهالزمانأنهذاعنوبجب؟زمأنان

أصغر،المقياسيكونأنويجب.لهاالزماناختلافيوجبلا،معاًكانتإن،الحركات

والدورية،النقلةهيالزمانعلىدلالةالحركاتوأظهرالحركات،واعرفهاجنسهمنشيء

(rrA)473ص.25،أ223كذلك.

نجدهاالنيالصورةبهذهأر!وكلامأولابهبكوسوتابعهالأفروديىالا!ندرأنبنمىيوضح)933(

أفلوطين.معالماْلةوممصلبنسعنأعلاهيحيىعند

المرفع.ونضىالابقالمصدر)0،3(

المعنى.انقلبوإلاعديمنغيرأ9)341(

476.صالابقالمصدر)342(
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جرتوكذللث،رجوعولااختلافولاوقوففيهاليسمستويةلانهاالخصوصعلىمنها

علىبالحركةيقدرالزمانأنعلىدلالةهذاوفيالدواثر،علىجاريةالأمورأنالعادة

،بطيءوبعضهاسريمبعضها،طويلوبعضهاصغيربعضهاالمشديرةوالحركات.الاستدأرة

،أسرعزمانفيتقطعكانتإذالحركاتأصغروهيالثابتةالكوأكبكرةحركةواسرعها

.(rtt)ساعةوعشرينأربمإلى(rtrالمكوبهة)الحركةتعدهالذيالزمانمسمناونحن

صابقاَالمذكورالتعريفومنهاألارسطيةالتعاريفبعضيوردبنىاننقولنختما!وتبل

تعربفأآثرأفلوطينإنبدىويقولوالجاْخر.المتقدمبحسبالحركةعددأنه:عنهوالشاخ

الزهانأنوهو:الارسطيونرفضهآخرتعريفوهناك34()ْالحركةمقدارالزمانأنهولارسطو

التعريفجوهرهفيوهووابرقلسأفلوطينلتعر!تمطابقوهو،الفلكحركاتتعدَهامدة

)6"3(.للرازيمنوباًالبيرونيحكاهالذي

الزممانيعرمتأني!حاولأرسطوإنبحقفالجانيقول،أرسطوعنكلافاننهيوخناماَ

الزمأنيعدفم،الميزيائيةالحركةوبينببنهيربطوأن،الفيزياءبطاجأتأماًأكبرنحوعلى

يمكننا-كمايعرفأصبحبل،النفسحركةأوللابديةصورةأنهعلىميتافيزيقيايعرمت

.يتأخر")317(ومايتقدممأيبينفهو،الحركةاتجاهيبينعدديكنظامأيفيزيائيأ-القول

بئكلبهنأثرمنوليعى،مذههفيتبعهمنهناالمقصود:أتباعهمذهب)ب(

وفي،رشدوابنسياابنعلسنقنمرفلذلك،التاريخهناتصدنابكنلمولما،بآخرأو

يأخذ،والثرأحواللاهوتيينالوسيطيينالفلاسفةمنكبيراَ،وعدداَالكنديأننجدنفسهالومت

الآخر،وجودعلىدليلاحدهاوجود،قساوقةأو،معأوالمتحركوالحركةالزمانأرسطوباْخذ

وجودوعدم،بالزمانالعالمبحدوثيقولونممنآخروعددكبيروالغزالمطأوغسطينفعلوكذلك

فهم،زمانياَحلىوثأوالزمانالحركةوكذلكحادثعنلىهمالعالملان،العالميالزمانمبلزمان

بالمقولةياْخذون-وألاكوي!واوغسطبنالمتكلمينرأيعرضفيرأيهم-وشوضحهنا

أخذهم،ذلكمثال.وبداته،الوجودأصلفي،عنهاختلافهممع،السابقةالارسطية

وجودإلىأشرناوتد،زمانفيلي!اللهإن:أرسطوبمقولةالمذابمختلفمنسواهموأخذ

.أفلاطونعندهذاأصل

وفي!إالمربهة424صقوكذلك،483صالمخطوطفيوردتالتيالمكوكيةمنبدلأالمكوبهة)343(

المكوبهة.انهاوواضحكذا.)1(مالالحاضةوفيالماوكية4:ه4صشن

وضروحها.أ224أ،140223فمل28.تحليم)4،3(

مارنnnead.1.5).97إلىنجىوبثير،بحدفا52عى،الابق،الذرة!ب،نجى)345(

بحد.يخصاأفلوطينعنبملامنا

بنى.53صهذا،البيروفيلنصإيرادناجق)346(
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ضدأومعوردوده،الزممانفيالمذاهبتعدأد:لحقهفيمنأرسطوفيهاأثرأخرىونقطة

المذاهب،فيرأيهعرضفيأوضح!ناكما،بعدهجاءفيمنويطوريتكررنجدهالمذاهبهذه

كان،فيهودليله،الزمانبقدممولهأنكما.تقدمفيماالعارضينبحسبالمذاهبوعرض

مثل،العالمزهانوبينأدتهمثلزمانفيليسمازمانبينالصلةمشكلةظهورفيموياًسيأ

2دواتحتطبقاَ،الزمافيبالقدمالقولإلىالبعضعندالميلوبالتالى،ادله""كانمعنى

لهاأصبحوالتخصيص،مرججبلاالزجيحماْلةأنإلا"،التامةالعلةدليلمثل،هامةأخرى

فيباختصارسنوضحكما،وأليهوديوالإسلاميالمسيحياللاهوقيالفكرفيكبرىأهمية

بعد.فيماالزمانمشاكلمعالجةوفي،واوغطينالجكلمينمومفعرض)348(

الحالمبحدوثيقولفيضيسيناأبنأنجانباَتركناإذا:الزهانمنسيناابنموقف-ا

للزمانسيناأبنتصورأننجد،فيهأرسطوورأى،الزمانفيبرأيهالمقارنةوضيقنا،ذاتياً

فيثم،"الثفاء")934(طبيعياتفيالموضوعبحثوقد،أرمنطيتصورهوومثاكلهوتفاصيله

مناسباتوفي،خاصةمعالجات،الأخرىكتهمعظموفي.(الطبيعيات)معم""النجاة

ببدايةيقولمنأدلةابطالفي،مخطوطةرصالةلهأنكما.أخرىلموضوعاتمعالجته

.).3ْ(الادلةتلكفيالمنطقبةللاخطاءتعرض،الزممان

ارجاعفيا!دثةوألافلوطينية)3ْ1(أفلوطينمذهبكتبهبعضفيذهابهنجاوزناوإذا

أرسطوهعهذاأوضحناكما،عادبدونيوجدلاالزمانباعتبارلا،الكليةالنفسإلىالزمان

وكلالكليةالحركةسببهيالفسأنوهو،أخربسببعليهيزيد-بلمنهوخروجه

هوليسالزمانيقبرهذامعوحى،ذلكعدافيمأفانه،)3ْ2(بدونهازمانفلا،حركة

مح!+)كابناوكذلك،واثافي،الاْولالقم،الابق،حوارمحابنافيالماْلةهذهأوضح!نا)348(

Problem)الثافي.الفصلثانتم،الابق

علىواعتدنا،عليهخصلولم.حجريةطبةطهرانفيالالهياتمعطغ.الطبيعياتقم،الفاه)934(

القاهرة،البابيممطق.-115118صأالزمانفياالقرل،للطيياتمم،،النجاة5و،عهافيازىنقل

8912مططة،الحكة"عبونكابمنالطببعياتفمهيالأولىالرطنل"الحكة!رطنلواتع،3891

تع.هنالرابمةالرطلةالحدودأفيوارطلة

ورفةمنفملأعثرأحدفيوهي(ليدن)0201برمممخطوطزمانياْبدأللماضيانفيرصالة)035(

بعدفبماالزمانئاكلمطلجتناضنوشنثرها.بدايةللزمانانيقولمنعلىالردفيالواقعفيوس8529-

صتل.كابفي

ونع258-262ص.الاباتوكذلك801-011،صالببحباتمم،الابق.النجاة)351(

)2(.حاضةصه،الذرةمذب،وبنى،12صفيا.الحكةعون،رطئل

المحدثين.الاْفلوطيينبحضعدهذاوجودإلىالاضارةشقت)352(
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.والمتأخر)3ْ3(المتقدمبحسبالحركةمقدارهوبل،حركةأىهوولا،الكليةالنفسحركة

وكلاممقدارالزمانابىالأخيرقولفيأرسطوعندأصلاَوضحقد،سيناابنأنويبدو

المسألةهذهاحتاجتوربما،الحركاتوتقدير،السرعاتفيالاختلافعنأرسطو

نجدهالذيبثكلهالدليلهذامئلواضعهو،سيناابنإذاكانمالمعرفةأكز،تفصيلإلى

كماوالدليل.بعدفيمااثباتأأونفياالزمأنيبحثكتابكلفيتكراراًلهوسنجد.3ْ4()عنده

علىمعهاوأخرىالسرعةمنمقدارعلىمافةفيتفرضحركة"كل:النجاةفييورده

تبتدئولماحداهماأبتدأتوان،معاَالمسافةتقطعانفانهما،معأوابتدأتاالسرعةمنمقدارها

السرجمعأبتدأوان.الاْولىتقطعمادونتقطعأحداهمافان،معأانتهياولكن،الأخرى

وجدالبطيء3(زمنياً-)َالحركةفيوالانتهاءالابتداءفيأي-والزكالأخذفيواتفقابطو،

كذلكذلكوإذاكان-المسافةمنوأكزأقلأي-أكزقطعقدوالسريم،أملقطعتد

ببطسمنهاوأملمعينةبسرعةمعينةصافةقبمامكانوتركهألاْولالسرجأخذبينكان

هذافيكون،المعينةالسرعةبتلكذلكمناقلامكان،وتركهالثافيالسرجأخذوبين.معين

...-)3ْ6(الأولالامكاناَهنجزألامكانهذأيكونأي-ألاْولهنجزءاَطابقالامكان

!لز!ا!ةةأبلاناي-يتعينانوقضانزيادةألامكانهذافيوجد،كذلكذلكوإذاكان

الحركةتقعوفيهالحركةبطابقمقدارذاألامكانهذاكانكذلكذلكوإذاكْان-والنقصان

الحركاتطابقماوكل،لهامطابقللحركاتمقدارههنافاذا،المسافةمنلهاالتيباْجزاثها

حتىالدليليكلثملما)3ْ7(مدةالمقدارهذافإن...متجددهالاتصالومتقضيمتصلفهو

.)3ْ8(الحركةهيمارةغيرهيئةمقدارانهإلىيصل

آخرموضعلهفهذا،ونفاتهالزمانمثبتيحججايرأدالبحثهذأقهدفنالي!ونحن

عليه،اضراضاتثلائةأورد،الرازيانإلىبالاشارةنكتفيولذلك،البحثهذاخارج

"الزمانوجوداستبعدالزمانببدايةالقاثلينالمتكلمينعلىردعندماسيناابنأن،منهاالئالث

للحركةمقدار9بلحركةأيليىمقدارهوالزمانانيقول118ص.الطبيعيأتمم.النجاةفي)353(

الحركةمقدار"الزمانفبقرل،رطئلتعضمنالابقة،الحدودرصالةفيأما.واتماْخرإانقدمجهةشالهديرة

الترازي.بنقللاْر!ر.ينبهالرازيلانعلىالترلمجتهذاشلونقلناوالجأْخر،.المتقدمجهةمن

مجردالزهانيعدفلمالزمانعنأر!ومفهوميطورالدليلبهذأيناابنانعريياسينمحوريمْول)354(

51.ص،الابمْهْ،الحكةجلة.الحركةيطابقمقدارذوامكانهوبل،للحركةمقدار

.عديمنفأصلتبنبينما()355

(ref)654.صجاالسابىْ،الجاحث،الرازيالدبنفخرتوضيححسبهذا

115-116.صالنجاة)357(

116.صالجاة)358(
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بالزيادةالحكمعليهيصحلاموجودأيكونلاهاوقال،الاْوقاتمنوقتفي"بمجموعه

،الرازيأنوالحق.هناكأحالهما3ْ9()يجيز،هذادليلهفيسيناابنوإن،والنقصان

التطابقدليلأمثالعلىيردأنما،عليههمردهفيصينا)036(فابن:المساْلةتلخيصيحنلا

آخربزمان،الحاضرظرفنامنمحددزمنإلىالماضيبدايةمنزمانايقارنونفهم،عندهم

الماضي،فيونقصانزيادةهناهاويقولون،الماضيإلىأمربزمانإلىالماضىمنأيضاًيتدئ

ستضحكما،بعضهامعالكواكبحركاتبمضاهاتهموكذلك.بدايةلهزمانوكلفكلاما

كلمةوالمهمبمجموعهموجودغيرالماضي:هوسيناأبنورد.المكلنينرأيعرضمع

نهائيةلاماإلىزمانقبلزمانأمأ،معاًاجزاؤهتجتمعلامانوعهن،.لانههنا""مجموعه

الرازيفاعزاضسينا)361(ابنوم!هم.الزمانيبالقدمالقائلونبهيقولماعينهوبل،فجائز

.واردغير

نأفلخصهما،السابقسيناابندليلعلىالرازيمنوالثافيالاْولالاعزاضأما

سريم،والآخربطيءاحدهما،أومعاًتبتدئحركاتيفزضأنيمكنلا،سينأابن

الزمن.بواسطةإلايفهمانلاوالبطءوالسرعة،زمانالمعيةلاْن،مقدماَالزمانافزضناإذاإلا

بيانبل،الزمانوجوداثبأتالدليلبهذأأرادمابانه،سينالابنيعتذرالرازيفانولذلك

بذاته.بثنالزمانوجودلأن،مقدار)362(انهاعني،ماهيته

بإمكانتتعلقأخرىبصيغةسيناأبنعندالدليللهذأمقاربدليلعلىالاطلاعويمكن

.لا)363(أمفيهأوجدهانهالمكلمونيقولالذيالوقتهذامبلدَحركاَجماَاللهايجاد

الزمانأنيرفضفهو،والمعالجةالدلالةارسطيةالمسائلوباقي،العرضبهذاونكتفي

يحسلمبحركةيح!ىلمومتىبالحركةمتعلقذلكمعالزمانوان،الفلكأوج!حركأ

.ألادلة)364(هعالسرعةولاالمسافةلي!الزمانانكما،بزمان

36()ْالمعروفأرسطودليلحسبزمانياًحدوثاَمحدثاًليسوانه،الزمانبقدمويقول

.lotصخاالجاحث)935(

(!r1)218.256،،012صالجاة

والرسالة.77.9-صالافيالفصل،الأولالقم"،حوار9كابنافيالماْلةهذهأوضحن!)361(

الابق..،ليدنمخطوط،المخطوطة

654.ص.خاالجاحث)362(

بعد،فيماسنرهأالتى،الابمْةالمخطرطةياابنرسالةهن)11(الفصلوفي.257صالنجاة)363(

أبفأ.الدليلهذانجد

36()t111صالنجاة.

117.صكذلك)365(
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نأوشب)366(المستديرةبكحركةكلفليس،الحركةمقدارإذاكانوأنه.والبعدالقبلإلى

الزمانوان،آناتنسمبهانهاياتالوهمفيلهف!بت،بالتوهمينقسموأنه)367(متصلالزمان

معوجدماكلوليس.م!نهاالباقييقدرثممنها)368(جزءيقدربأن،كثيرةلحركاتمقدأر

،والحركات،الاَناتوهيوأطرافه،الثلاثةالزمانأقسام:فيهوالذيفيهفهوالزمان

ثباتلهفكانبهواعتبرالزمانهعقوبل"إذابلزمانفيفليسىهذاغيرهووما،والمتحركات

هوالدهرفيكون،لهدهرأألاعتباروذلكالاضافةتلكوحميتفيهوماcالزمانلفتمطابق

وليس.مبلها)037(يكنلم،للزمانببدأيةالقاثلبنعلىسيناابنيردثم)936(أ.بالزمانالمحيط

فيسنفعلكما،أشارةبل،وتفاصيلهاحججهابكلالمألةهذهايرادميدانالبحثهذا

حسباللهوأن،)371(والحادثالقديمومعنى،المقالهذامنبعدفيماللمتكلمينعرضنا

الجاحثهذههراضعنوردأننريدولا.بزمانوالزمان)372(العالميسبقبدلا،المتكلمينرأي

كلهتالثالثوالقم،الثافيالفصل"حوارأكتابناالىالقارئونحيل)373(الأخرىكنبهفي

.)"37(وتدامىاسلاميينواللاهوتيينالفلاضةوبينينهالحججكاملمعذلكاستقفيناحيث

كو،بالذاتالزمانمساْلةوفي،سيناأبنهنأكزأرسطيرشدابن:ريثدابن2-

الفيضى،السينالطبالمعنىالذاقيللحدوثصدى،الفلسفيةكبهفينجد،-ولاأزلياَقديماًيراه

(هذاسرحهوضعهناوليس.فقطالغافيالمحركفيأرسطومذهبقبولإلىأميلهوبل

117.صكذلك)366(

)V1r(منالرازيوموتف،منفصلوانه،تنمْصملافردةجواهرالزهانانمنالميهلمينبمومفذلكمارن

63.صا"وتع648صجاباحث،تصلانهعلىصيناابندليل

118.صالجاة)368(

118.صكذلك)936(

.25Iص)037(كذللث

218.صكذلك)371(

.257ref--صكذلك)372(

كما-12اصا.الحكةعونرصالةفيالطيعبات،تعفيالإمكانعنالد!ليلنضىيررد)373(

!،الآنو،63صكلهالزمانفيالنفسإلىاثاتإضافةمنالمعقولالمحنىهوباْنه:الحدودرصالةفيالدهريترف

63.صالزمانمنوالممبلالماضيفيدثزكمرهومطرفهو

نفاصيلمع،زمافطحدوثلهويىالفلكحركةعنحادثعندهالزمان:الفارابيمذهبعن)374(

ليىأزلىالفارابيعندوالزهان.25-23ص،0918ليدن.ديمزىلر.الحكيمينرأيبينالجمع:أخرى

"نجربدفيومثله-6،هص،،13آباد.حبدر!فذرمةامائل،بالذاتمحدثولكنه،زمايةبدايةله

وبحاجبهملاحقزسانزبدأالمالمأنفيايكلصيننظريةبرففىوهنا7.ص9134آبادحيدر،القيةالدعاوى

157-158.عى6191كمبردجدنلوبنثر!المدفيالفصول9انظر،مرجحبلاالزجيحباستحالة

01،http://kotob.has.it



داعيأحتىثمةاناعنقدولا.يطولأمرفهذا،ودواعيهكتبهفيموأضعهإلىالاشارةولا

فيموجودأرسطوعنفلناهمافكل،الزمانمسائلفيعندهالرئضةالنقاطفياليهاللاضارة

قدمعلىلديدهمعلارسطو،الطبيعةوراءلماشرحهوفي،خصوصاًالماع"!رسائله

الثالث،القم،حواركتابناإلىالرجوعويمكن،فيهالمتكلمينمقولةورفض،الزمان

منومومفه،بالمصيلالمسائلهذهفيرأيهأوضحناحيث،منهالرأجالفصلوخصوصاَ

:""رساثلهمنمذهبهبنلخيصهناوسنكتفي.الفيضيينمنوكذلك،والمتكلمينالنزالمط

واضحةغيرماثلتوضيحفيلالاهميتها"الطبيعةبعدو"ما،"والعالمو"السماءأ"السماع

م!نظمعرضأعطاءفيعموماًمفيدةاضافاتوهناكهناتضيفلانهابل،أرسطرعندالتعابير

لذمذهب.وواف

عدّفقدبيْنوجودهأنومع،ماهيتهبحثعلىيقتصرولذلك،بنفسهبئنوجودهالزمان

ثارأنيمكنمنهشيءليسوانهمستقبلوإماماضِإمااجزائهولكون،الكمأصنافأحد

،فسدتبعضهاأجزأءفإنالنقلةوأخصها،الحركةهو37()ْيش!بههشيءأمربفانبالفحلأليه

حركة،نتصورلمإنزماناَنتصورانبمكنولا،الزمانفيكالحالتكونباْنمزمعةوبعضها

عحلفي،الشديدالاستغراقعندأوناموا)376(الذبنكحالبالزماننثعرلمبهانثعرلموما

الأسبابرشدابنويبين.حركةليسوالزمان.طويلأيبدوالقلقوفي.الزمانيقصر،لذيذ

بلغزيحتجونوالذين،البعضعندكماالسماءحركةليسفهوولذلك،أرسطوعندكما

يشعرونلاالعاليالجرمحركةيحسوافمالصبام!نذالاْرضتحتوضعوأالذينإن9أفلاطون

.)377(الحركاتسائرلهملأن،بزمانيشعرونهمرشدابنفعند،صحيحغيروهذا،بزمان

ماخلوأنتصورهأننقدرلافإننا،حدهفيماْخوذةالحركةوأنللحركةعارضوالزمان

هوحثمنبل،كجوهربنفسهيوجدولا.)378(للحركةعارضاذنفهو،صحيحوالعك!

متقومةلأ"متىمقولةانيظهرهناهاومن،السماويالجرموهوموضوعفي9فهوكم

التغير،فيهيتوهمأْومتغيرهوحيثالزماذلأئنإلىينسبأنماالشيءأنوذلك،بالجوهر

نابسبب،المكانيةللحركةتابعأالزمانا!يؤجدماوأظهر.")937"جسمأضرورةيكونانماوالمغير

والحركة،مابعدعلىيتقلانماالمنتقلانبسببأو،متأخروبعضهامتقدماجزائهابعض

البعدفيوالمأخرالجقدمولكن،وآخرأولاجزاؤهتتزتب،فألبعد.بترتبهومزتبةللبعدمسأوقة

6،-47.ص4791،آباد.حيدر.الطييالسصاعرشد،ابنرطئلرضد:ابن)375(

أر!و.عدصتأوصأو،الكهفأهلإلىاثارة)376(

47.صحماع)377(

48.صكذلك)378(

41.صالطيعةبعدما،رسانل)937(
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وانصالالذهق)038(فيهماانماوالمأخرالمتقدمالحركةوفي،أليهماوثأربالفعلموجودان

والتأخروالنقدمالاتصالوللزمان،البعدأجلمنلهاومناْخرمتقدمأجزاءذاتوكونهاالحركة

وحينثذنقطةذلكأقلعليهيفرضبأنوالمتأخرالمتقدمفيهينصوروالبعد.الحركةأجلمن

أخذتإذاوالمتأخرالممدميفهملاالحركةفي"وكذلك،عهاومتأخراعليهامتقدهماًمنهنتصور

سوىشيثاَنعقلفلسناالمأخرعنمنهاالمتقدمتفصلنهايةفيهاأخذإذافأما،بالفعلواحدة

اليءذلكإذكان،والمستقبلالماضيصىضيثاًلي!والمأخرالمتقدمانوذلك،الزمان

بالاَننثعرلممىولذلك،الاَنهوالجاْخرةللحركةومبدأالمتقدمةالحركةنهايةنأخذالذي

الاَنأخذناومتى،الحركةفيوالمتأخربالجقدمنشعرلمنأبا7نشعرلمكأ5لأنأبالزماننثعرلم

زايدزمانحدثبانهنثعرلمواحداَوالمتأخراالمتقدألاَنأخذناومى،بالزمانشعرنابهوشعرنا

عنديحدثانماالزمانأنفبينهكذاهذاوإذاكان،ناموأالذينللمتألهين)381(عرضكما

الحركةقسمةغيرشيئأالزمأنليسولذلك،مهاوالمأخرالمتقدمالىبالاَناتالحركةقسمتنا

فصلناهاخينأي،معدودةتكونأنالحركةيلحقوبذلكوالمتأخد".)382(المتقدمإلمطبالاَنات

وهذا،الحركةفيالموجودوالجاْخر)383(المتقدممعدودضرورةهوفالزمان،بالفعلأجزاءإلى

العددلأن،لاعدد،معدودأي،والمتأخربالمتقدم!الحركةعددالزمانانأرصطوقولمعى

،عددلامعدودوهما،والمأخرالمتقدمجماعةهووإنما،الاَحادجماعةليسوالزمأن،آحاد

عددالزمانإن،يقال،يقدرالعددماثل،الحركةتقدربهالمعدودهذأأنجهةمنلكن

جهةمنأنهحدهمنايظهر1،حركةوليس،عدداً،ليصإنهوكما.الحركة

فيتحتاجالحركةأنوذلك.النفسخارجموجودجهةومن،أرسطويقولكماالنفىفعل

أنماالنفسخارجمنهاالموجودلاْن،العفلإلى)384(بعضإلىبعضهاأجزاثهاوجمعوجودها

أجزأءذاتتكونانلزممجموعةالذهنفيأخذتإذالكن،المتحركحالوهوالمتحركهر

لكن،الذأتيةمحمولاتهاالنفسخارجالذوأتيلحقماجهةعلىعددوذأتومتأخرةمتقدمة

لاحقلهاالزمانالتيالحركةلأن،وألاستعدادبالقوةأيضأالعارضهذالهايكونأنببه

يقولماولذلك،الذهنفيالق!مةلهاتعرضوانماتبعدسيبينماعلى38()ْومتصلةواحدة

.ع.48حماعص)038(

صد.تاْلهيإلىالاشارةكذلك)381(

94.صحماع)382(

واجب.الواووحذف،والمتقدم:الاْصلفي)383(

خطاْ.وهو"الفعل11الأصلفي)384(

بمد.فا07صالحاعفيذلكيين)385(

601http://kotob.has.it



.إ)386(حركةولازمانأصلايوجدلمالنفعىوجودلولاامكندر

نأإلىأشرناوكنا،الاسكندرإلىيثيرهنارضدفابن،تحقيقإلىتحتاجمساْلةوهذه

)387(المحركةباعتبارهاالكليةالنفسفعلإلىوالفسادوالكونوالحركةالزمانيرجعالأخير

نأمع،بالزمانيئعرلاعادوبدون،عادالعقلأوالنفسأنبمعنىولبس،الخللفلك

الذاتيةالنظرةمنيتخلصأرسطوأنبل،الحركةمتجةلاعاذالنفسبأقإلايقوللاأرسطو

أفلوطينياً،ولا،فيضياَليسرشدوابن،أسرناكماالموضوعأوالحركةإلىينظرباْنالزهانإلى

جهةمنالنفسخارجوهوجودجهةهنالنف!فعلأنهيظهرالزمانحدفيأنإلىوأشار

فعلليسالحركةفيوالتأخرالتقدمأنإلىأريطوشلاشارةعندهنجدلاولكن،أخرى

عنالخامسةالمقالةفيولكن.أرسطوفعلكماللزمانالذاتيةالنظرةهنلنتخلص،النفس

نأ"ويثبه،كذلكهيالحركةوإن،وتغيرةسيالةكلهاالمحسوصةالأمورإنيقول،الحركة

جز-الحركة-أيمنهايكونإليس"ويقولالحركةفيوجودبالعددللوأحدلايكون

لهاالموضوعيكونوكيف...واحدةحركةهناهافليسهكذاهذاوإذاكان،آخرويفدالا

الدلالةقاطعغيرالنصفهذاذلكومع")388(ومتغيرةسيالةكلهاالمحسوسةوالامور،واحدأ

منه.أردناهماعلى

عنداثمكلةأصلعلىضوءاًيلقيممابالنقطةويقارنهبالزمانوصلته،الآنفييبحثثم

ونهايةمبدأالنقطةأنكمافانه،الخطمنالنقطةبمنزلةالزمانهنالاَن"ان:يقول،أرسطو

الاَنإذكان،والمشقبلالماضيالزمانلجزيونهايةمبدأالآنكذلكالخطلجزءممط

الفرقأنإلا،والجأخرةالمتقدمةالحركةبينالمفروضةالنهايةسوىشيئألي!،)938(تقدمكما

بالفعلأخذإذاألاَنوأماأليهاوئاربالفعلالخطفيمرجودةالنقطةان:النقطةوبينبينه

علىالحركةأجزاءمنجزءالم!ثارأنيمكنلي!إذكان،أصلاًاليهلارأنيمكنفليى

نهايةنكونأنغيرمنمبدأتفرضأنيمكنالنقطةفإنوأيضأ.حدهامن)093(تبينما

متناههوماجهةمنالمتقيمالبعدفييلحقهاأنماوذلك.مبدأتكونأنغيرمننهايةأو

للزماننهايةنأخذهفإنمامأآناأخذنامىفإق،الاَنفيذلكبئكنوليس،بهومحاط

كيففانها،الدائرةعلىتفرضالتيبالنقطةشيءأشبهوهوالمسمبلللزهانومبدأالماضى

51.صال!ماع)386(

(rAV)أر!ر.مذهبعرضعنتقدمماانظر

(rAA)66.صحماع

46.صحماع)938(

بعد.فا56صالخاصالفصلحماع)093(
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الزمان)293(مدمعلىالاستدلالأساسهووهذا!.نهايةأومبدأ)193(وجدتعليهافرضتما

لقدمنعرضعندما،توضيحهإلىوسنعودأرسطو.عندأيضأرأينا)393(وكمارشدأبنعند

المبحث.هذأخارجوأدلهماالزمانوجدوث

اتيلفلوفكان،اناتمنيأتلفلاالزمانفكذلك،نقطمنيأظفلاالخطأنوكما

O)انينوكلخطفبينهمانقطعينكلإنإذمتصلالزمانولكن،منفصلاًكضًاآناتمن 9 t

أنه:وملخصه،93()ْلاحقموضعفيمفملاَالمألةهذهرشدابنويوضح.زمانفبينهما

ياْظفأنضرورةيلزمفقد،متلاميةولامتصلةيخر)693(أشياءمنالمتصليأظفأنيمكنلا

فانذلكوضعنافتىوأيضأ.تصلاَالمنفصلالكمفيكونالعددياْتلفكمامتتاليةأشياءمن

أصلابعدبينهايكنلمفان،بعدهنالكيكونلاأوبعدبينهايكونأنيخلولاالمتتاليةالنقط

النقطمننقطتينكلبيننفرضأنيمكنفقد،بعدبينهاكانوإن،ومتصلةمبلاميةفهي

منآخرشيءبينهمايوجدمتتاليتينفرضتااللتانالنقطعانفعكونواحدةنقطةمنأكنزالمتتالية

يتكونلاالزمانأنعلىوالدليل.المتنالينحدفيوضممانقيضوذلك)793(جنسهما

شحركفيهيتحركمنقسمغيرزماناأنزلنامىاناوذلك،العظموكذلك،تنق!علااناتمن

يلزبمانهوذلك،الأولمناسرعالمسافةتلكعلىآخرممحركاَنفرضانيمكنلم،مامسافة

غيروضعناهالذيالزمانمنأقلزمانفي.بعينهاالمشافةتلكيقطعأن،كذلكفرضناهمتى

منق!م.غيرعظمعلى)893(متحركيتحركانلايمكنيظهرانههناومن،منقم

مؤلفأ)993(ليىوأنه،دائماَينقعمماإلىمنقسمتصلهوبمامتصلكلانبانفقد

مولر،

للاما

صعة

19()r52.اهصحماع-

نسروالكثف،128صiالطبيعةبعدما9وفي،111صحماعفيالاْساسهذاعلىذلكيفمل)293(

حرفمقالة3،ج،.4891ببروت،بوبجنثر،أالطيحةوراهماتفير9و34،ص،9185،بونيخ

.ت0156-1561

أر!و.مذبفي،عرضقدمماانطر)393(

52.صحماع)493(

76-97.صحماع)593(

معتعارضلاوالذى،الحدبثالذرىالتصوريتحضرأنوللقارئ،فيهخلاءلاملاء،المالملأن)693(

.نظرىفيبدأ

64.صعاعوالماسالننالمعىوعن7،اصحماع)793(

باْتمىمارن،تناهيةلاتكونأنيمكنلاالرعةانافزاضوهوضكايوردوهنا76.صحماع)893(

الضؤ.صعةوهيأسثاينعد

78.صرطس!اع)993(
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بالقديمأحد!ا:وجهينعلىأيقالالآن9"إنفيقولالآنرشدحالابني!ثم.ينقملامما

وهو،وثبيهبتاْخيريقالوافافي،للمستق!ومبدأللماضىنهايةإذكانالمنق!مغيروهو،وأولا

الجمهور04()ْبعرفهالذي،هو،بالحفيقةالذيالآنوسطه،والمستقلالماضيمنمؤلفزمان

منفظاهر،بالطبعلا،والوجمحبالاصطلاحهوالحاضرالزمانهذاأأرمافا.الحاضربالزمان

بالتقديم،هوالذيالآنانفأما.وضع)4ْ1("هوذوولابالفعلشيءمنهيوجدليسالزمانأن

المنقسمةغيرالماضينهايةكونهوان،واحدوانه،منقعمغير،والبدابةالنهايةانهتلناوالذي

نألزم،منقماًأنزلناهاذاألاودليله،بنفسهبينفهو،المنقمغيرالمستقلمبدأكونهبعينههو

بانفقد،هكذأهذاأنظهروإذ.ماضياَالمستقبلهنوشيءمستقلاالماضيمنشيءيكون

وأن،للمستقبلمبدأبحينهاهيالمنقسمةغيرالماضينهايةوأنمنق!عمغيروأنهواحدأ"الاَنأن

الحركةعدمهوالسكونلأن،سكونولاحركةفيهيمكنلعسمنق!مغيرهوبماالمنقسمغير

والزمانوالحركةالعظمأنيظهرهذاومن.زماننيفهوسكونوكل،يتحركأنشاْنهفيا

.)2.،(متاوقة

الحركةبلحركةأيليىعددالزمانأنمثل،فياجديدلامساثلفيالكلاموبقية

مع)304(الحركاتلكلمكيالالزمنوأن،الناسعندمشهورهذاوأن،الدوريةالكلية

،الزمانفيالأشياءوجودمعنىوما،جنهامنليىوهوالحركةيقيسكيفوانه،ذلك

لأنزمانفيليستالأزليةالأموروأن،أصلازماننبفليسيكنولاتحركليسماوأن

فهيالعالىالجرمحركةعلينطبقوهذا،بطرفبهعليهايففلولاوجودهاعلىينطبقلاالزمان

فيه.وليستللزمانt(م!اوقة)"ْ

.اوبالزماناالأصلنما4(0)0

.VAصحماع4(0)1

.97-78صحماع4(0)2

.53-52صحماع4()30

56.-ههصحماع)404(

***
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الثامنالفصل

وأتباعهأفلوفيمذهب

وأتباعه:أفلوفيمذهب

الاْزليةلموضوعالثالثاةنيادامنقماًأفلوطينيخصص

أيديعلى)ْ."(أفلوطينتاعياتهنترجممأهعالعربيةإلىيزجملممماوهو،والزمان

المزجمفيوالذيتاعياتهبعضإلايشمللاهناكترجموما،العباصيةالعصورفيالمترجمين

للزمان-العربيةإلىالمترجم-غيرالثالثألانياديكرسأفلوطينلأن،قليلالزمانعنمنها

.أخرئفلسفيةلمونححوعاتعرضهخلالمنومتعلقاتهاالزمانفكرةمعأخرىأحياناويتعامل

الميحعبدنرجمة"أرسطوطاليس"أثولوجياوالممى،الربوبيةعلىالقولمنالأولأالمرففي

وسائروالطبيعةوالنفسالعقلخلقاليارفيانافلوطينيقولالحمصيناعمةبنأدتهابنعبد

هو،بالزمانمعلولهامبلعلةكلتكونوان،بالزمانالقبليةتوهموان،زمانبلاالأشياء)601(

معلولهاقيلعلةولاكل،زمانفيفعلهيفعلفاعلكلليسانه9يقولئم.وهممجرد

كانفان،الفاعلإلىفانطر،لاأوزمانيالمفعولهذاهلتعذمانأردتانتفان،بزمان

زمانياً)7."(المعلولكان،زمانيةالعلةكانتوان،محالةلاالزمانتحتذلمفعولالزمانتحت

أنما،زمانفيدأئه،ءلاأدتهفيهوجودةالأشياءجميعوأن،التامةالعلةدليلويورد.أيضاً"

شيءوالحاضركلهاوالماضي)9"."(المتقبلدأئمةالأشياءجميعاللْهوعندةالزمانفيمايتأخر

واحد.

سوىبالعربيةاْفلوطينعندالموضوعلهذأمفصلةمعالجةوجودولعدم،تقدملماوبالنظر

أرتضتهاللزمانتعاريفبعضالأولمدمحيث،وبدويبنسفعلكما،والاشاراتالموجزات

18-91.صحرار،،برالمزجصبنترجمنىعن)504(

15.،13صأوليمر،1882ليزج،دبزضنثر.أر!وطاليىأثواسجيا:أفلوطين)604(

14صأولميمرك!لك7ْ4()

58.صرابمميمر.كذلك)8ْ4(
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مخنصرةصورةالثافيوقدَم،أتباعهابعضعن)904(مختصرةوأحكامالمحدثةالافلوطيية

آخرين،(t')!عندالتصورهذاأجزاءبعضتطورمعللزمانوفورفويوسافلوطينتصورلجوهر

)1؟4(السعيةمنالابعللفصلكاملعرضشبهخلالمن،أفلوطينرأيمفصلاًساْوردفانني

(6-نهاية)1منالاقسامفيوافلوطين.الانيادفيالموجودالزميمنفسأصاسعلىالثالثة

ومذاهبهالزمانعنيتكمبعدفا)7(ومن،النازلالجدلستعملأالأزليةموضوعيتناول

وتعاريفه.

بضهما،عنكليأمسقلانشيئان(Time)والزهان(Eterni+)الأزلية-ا

عانماؤ،النيرمملكةفييوجدوالثافي،Everlastingالدالمةالموجوداتنوعمنفالأول

غريزية،عنهماأفكارناوكاْننعتقدأصبحنا،باستمرارالكلمتينباستعمالونحن،نحن

الثكوكتساورناالفكرفيهمانمعنأننحاولعندماولكن.بيانإلىتحتاجلاعنهماوخبرتنا

منهننتبينانالآنوأجبناومن،فزتاحأحدهاالمختلفةألامدميننظرياتبينهننختار

الذينأولثكعندحقاَالأزليةتعنيفاذا.المسألةفيرأيهفيالحقأصابالفلاسفةهولاء

هوالذيالزمانعرفناعرفناهااذأف،المثاللانهابالازليةنبدأ؟الزمانعنمختلفأشيئاًيعتبرونها

Time)الاْزليةصورةهوالذيبالزماننبدأأن،أيضاًصحيحاَكانوإن،لصورتهاممثل is

age+ا to eternمثاله.تذكرإلىمنهلنصعد(ول

ونجعلهماهـ"ا(93*48)بالالهينقرنهااأريمكنوهل:الأزليةتعرلفصمما-2

وهووالأرضالسماءبعالمالزمنوقرنتسويةغرارعلىوهذانفسهالعقليبالجوهرأو،تماثلين

والسموالجلالعظيمشيءهيالأزلبةأننحرفنحنوبلاشك؟أتباعهلهرأي

(August)،امكانيةهناكفليسهناومن،والسموالجلالعظيمأيضاَهوالعقليوالنوع

ولهذا،العلويالعالمفيالتدرجهذامثليوجدلالانه،الثانيهنأكزحمبراًالأولبأنللقول

وذلك،الآخرمناحدهماحتوىنعتبرانواقعمنولكن.المماثلةلهذهالعذرمننوعيوجد

TheNature)أزلىانهالنموذجطبيعةاننقولحق،العقليللموجودصفةالأزليةنجعلبأن

of the Example is eternal)،مستقلاَ،شيثاًتصبحفالازلية،المماثلةألغيناقدنكون

تعدهامدةالزمأن:العربفأما،الحركةمقدارالزمان:هولاْرمطوتعريفاْأفلوطينآثر:بنسيقول(()9.

وتعريف،البيبوالرازىوابرقل!أفلوطينيريفمطابقوهوالاْر!ونرفضهتعريففهو،الفلكحركات

الجنيرالفليالعالملحياةمدةنالزطان:أفلوطينعليهبىالذيهوللدهر،عورةالزمانانهوالذيأفلاطون

الاْبدىالمحفولالعالمحياةمدةفهوالواحدفيبوجدالذيالدهرأما،الزمانفيفصارتالنفسإليههبطتالذى

52.-.هص،الذرة!!هبنجىتغير.لاالذيالاْزلى

وأيا76صفورفوريوسكدوكذلكبعد،فا75صأفلوطينعندالزمانفكرةبدويعالج)041(

بعد.اف9vصودمقيوسوابرقلىمبلجوس

:Plotinusا1) .17 Great Books of the Western World. Enneads, Third (t

Ennead.ول
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السموصفةفيمشزكينوكونهما.لديهحاضرةأنهاأو،معهايمتدأوالطيعةتلكيحيطشيئاً

واحداً.أوشيعاًمتماثلانانهمالايعق

-Repose)هنأكبالثباتألاْزليةنقرنأنالممكنومن there)،وننرمما

فييضعناوهذأعالمنا(،)فيهنابألحركةقرنالزمانأنكما،منماثلين

يشملالذيالثباتبمعىأم.العامبالمعئالثباتتمثلالأزليةإذاكانتما:المضادالوال

عننتكمأنن!تطيعلافإننا،العامبالمعقبالثباتالاْزليةمثلناولو؟فقطالحقليالجوهر

فييثيءنثاركأنهوأزلياَتكونأنبينماارليةانهاالأزليةعننقولمماباْكزأزليأنهالثبات

يقالأنيمكنلاذا،الثباتئعقالاْزليةلوكانت:هذامنوأكئر.الأزليةهو،خارجي

منشئأشكون-الثباتنع!الأزليةأ!-التعرلفهذابموجبال!،الأزليةالحركةعن

(،eprpetuity)الديمومةيفعمنماتلبلاً،الثاتمفهومفإنأخرىومرة.الثات

ئباتتعنيالأزليةتكونأنأيالثابنةالجهةومن.)412(الأزليةعننتكلمعندهانتصورهاال!

الاْزليةضهومفإنكذلك،الاْزليةخارجسةض!هءخارجةالأجنأسكلفإن،الالهيالجرهر

الزمانعنمختلفاَنجعلهولكي،(+اولول)والوحدةبل،الثباتفقطلي!يتطلب

غيابولا،الوحدةهذهلاولكن،(internal)فواصلتتضمنوحدةهوالذي

الثاتهيلبستالمعىبهذا،الأزليةفإنوأخيرأ.وحدهالثباتمفهومفيتدخلالفواصل

(Repose)فيه.مثاركةممطبل

الاْزليةودأئماً؟أزليأكلهالالهيالعالمنعتبربواسطتهالذيالشيئهذاإذنهوما3-

وبدون،دائماًنفسههويبقىالذيالشيئهيقبلاَ.تكنلمماتصيرولا،تغيرلاحياة

معافيمنمعىأيبالفعلتحتويولاحركةوبدونتغيربدونحياةهي،وحدتهتكسرفواصل

آخر،في،ذاكأو،الآن،هذاليعىهي،لعالمناالتيوالظواهروالمكانالزمن

هي،آخربشكلذلكوبعدبسكلالآنولاتوجد،الكلهيبل

(consummation)،فيأبداًوهيالتغير،ولاالنموتعرفولافاصلأودونجزءمنهي

in)حاضر now)،فإنولهذاأبداَ.هو،الاَنهومابل،سيأقيأو،يمضيم!اشيءلالأن

فإنها،العقليالمبدأأو،للالهيالجوهريالأصاسأو،الالهيالجوهرلبتأنهاولو،الأزلية

هوبل،صسمبللهليسماأنهحالوعن،ألالهيهويةعنوإعلاناً،الجوهرهذأإسعاعتعتبر

منهيأخذأنيستطيعالمأضىولا،جديداَللأزلمطيضيفأنيستطيع،المستقلفلا،أبدأأزفي

تمنعالذيذاكموجود،داثمأهوبل،يكونولن،يكنلمالذيذاك"إن.لهكانما

التعريف:إلىنأقيوهكذاالأزليةهوذاك،أبدأيتغيرولمشير،أونموفيليس،ثابتبوجود

)412(
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والق،أجزاهأوقراتإلىننقمهنهانقطةأيةفيولب!،كاملة،دالمأكليةسالقالحيا؟

هذه،نطابهالذياثىءهوهذا،ذاتهوصدهاسوىلعببلاالصق!الو"دإلىتتمي

09")13،(الأزليةس

من.عرضيشيهي،لهاالتيالطبيعةهذهأنفيالعفكيرنتجنبأنوعلينا4-

ذلك-ضيءفي.بنيتها.هنالضدعلىممطبلالخار!،

All)ا()"االكليالموجودفيتقومالأزلبةإن - being)الكلوفي،جهةهن

للكلمة،الكاملبالمعقكليةلهبل،موجودكلانهالكلىالموجودفيكافياًوليعى،أيضاً

شيءكانلولأنه،المستقبلفي،عنهغاثبولاشيء،عنهبغيبلاثي+أنهبمعنى

الكالنةؤالأشياءينما،الكلهويكنفم،إليهمخاجآهولكان،المصتقبلفي

هذهوجوهر،بالطغأو،بطيعتهالهاليسوصدهالأن،تنتهبمدائمأوهي،دالمتفثر

الوجود،عهابعدهابخقطعفترةإلىتكونهازمنهنتوجلىانهافييكنال!ئنةالموجودات

النوالداتبعمليةوجودهاتمدأنوتحاولالتوقفوتخافللمسكبلتطلعتظللإنهاولذلك

حركةشبهووهذا.الجوهريالوجودإلىللومولمنهاطموحأ،دورأوتجحركها،الدالمة

الأوأئلبينما.المقبلطريقعن،الدائمالوجودتطلبحركةإنها،الدوريهالكل

(The primals)الكل،لأنهاشء،لمجي.أبطتطلهعلا،ذلكمنالضدعلى

للوجودوالطيعةالحالةهذهوإن.لهميوجدضيءمتقبلألالاْنهضيثأتريدولا،والحاضر

الدالم.الوجودتعنىالأزلبةفإنتاموبتحديد،الأزليةهيالحق

و!المفةبهذهيتمفلاثيءوأييتغير.،لاأنه،ْالدائمالوجود!ذامميزوأهم-5

كلا،؟الأزلبةلتحقيقوحدهكافالدالمالوجودأوالدوامهلولكن.الدائمالوجودليس

تغيركلتنفيالفعليةالحضوريةحالتهان:جوهرياًمبدأيتضمنأنيجبالموضوعفإن

المطلقالمظيمنظاممنممطالأزليةفإنوهكذأ9كان".9دائمأكاْنهبلاحظبحيث،ستقلي

وأ،ظاهرأادذإنهابحقتوصفأنيمكنوإنها،دتهمماثلةالتمحيصعندثتإنها،العظمة

الحيلذلكوإنه،تغيرأو()olt)تومفدونهنكوجود،ماهيتهعنمعلنأادله

غيرحياةإنها:يكونأنيمكنللأزليةالكافيالدقيقالتعريففإنوهكذا"."أيضأالثابت

كمالها،بهدم،المتقبلأوالماضيعنشيئاَتعرفلاموجودةحياة،الكامل-بالمعنى.محدودة

الموليةالكلية(الحي)الجدألفكرةأضفتفإذأ.للابدوكيتهاعلى*وحدنهاتحافظحياة

(all-comprehensive،)علىعندئذنحصلأبداَ،نفسهالاتستنفذأنها

".محدودةغيردائماَهيحياةمعنى

)413(
op. cit. .3 .p C12

النفىثم،المقلنمالله:وهينجاالمرجرداتوصاتبالفبضبنظريةعارفأ!!سنأنالقارئعلىt()،ا

الفلية.والموجوداتالاْرعةالنفوسوبمْية،الكلية
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(1الواحد"نيتم!يهزإنما،ووجودودواموجمالخيركلههوالذيابدأهذاإن-6

(The one)وبهذا،بقانونهوبعشىعنهببتعدولاإليهوبثبرمنهويبع

Eterni*):الوحلى!زالقائمةالأزليةعنكلماتهأللاطون-كبأرى(-كما)415المعق

stable in unity)نفهكليلىورثيئأليتىالأزليةأنيببنأنيريلىكانلإنه

للموصدمنبر6كبركحياةإ،الأ،ل9صلدانماُوصدأيملككيءبل،ن!لية6وحلىفي

الأزلية.هر،الأولمعسكونزهوالذيابدأهذا.عهنجثمابالتأكبدوهذا،الحق

المو"دهذايكونأنالحيا!جهةمنولاالوجودجهةمنلا،المحيحيخرمنلإنهولذلك

الأزلبة.هورأباهالذيالحثقى

وهو.يملكماأهمهوالوجودكانوإذا،آخرولاأولالجدألهذايكنلمإذاولكن

نيالتيالموجوداتإن.الاْكأليةاأماأخرىهرةهناقحن.واحدةومماهيتهوجودهلأنه.ذاته

هوضيءإلىتخاجالأزليةولكن،عرضى-كحاللهاكانإن-وىلها،للتغيرعرضةزمأن

أجزاء.لهليىلأنه""الكمإلىبصلةيمتولا،قعافبوغير.كاملطبهفي

.وجوهرهحياته4()وكذلك

he)خيرأكان:الجملةإن was good)بهاي!د.للماخأفلاطونعدالمتملة

زهايخة.بلىايةلهلي!6العالمهذاحقفإنهوفذا،الزمانإلىبصلةتمتولا""الكلفكرة

اضعملىوتد.اللانهاليوجودهيسقدمن!القالعلةنجمعقالعالمتجلثيهعنتكلظوإذا

ملائمةك!!باعتبارها،الحالفيالاْمرأصلحوقد.للتوضيح(كاي)5الكلمةأفلاطون

المطلقة.الأضياء)417(لنظام

ذلكيصحأنيمكنوكيف؟بالأزليةعلامتناتكونكيفمكلةإلىنأفيوالاَن7-

فيوالوجود،الزمانفيالوجودهيهناكلهاوالمشكلة؟الزمانفينعبضالذيننحنعلينا

الصنعدالطرينرننتعملكناالآنوحى؟الزمانطبيعةمانعرفأنإذنبدَولا.الاْزلية

(upward way)النازلالطريقنسلكأنعليناالزممانلمعرفةوألاَن(downward،)

ألاْزلية.مننازلاَالزهمان)18"(فيهيكونالذيالحدإلىبل،الدرجأتأسفلإلىليى

فكرةنصلأنهيطريقتنافإن،الزمانيعالجوألمقبلناالمبجلونالحكاءكانوإذا

بالاَراءنبدأأنوالاْحن.التالىفذاالممكنةالطبيمةنبحثثم،سفلاَيتلوهامابفكرةالأزلية

-:ئلاثةفيتخصرالزمانتوضحالتيالاَراءوهذه،للأقدمينالبارزة

أفلوطبن.إلىيعودالضير)415(

16()tالاْولهيويىالأولفيتتوم9الأزليةأنتجمرفأفلرطينكلامحاصل."

(1)،V122-121:كذلك..Enneads. op. cit. .6-4 p

4 Ind)المجولىعالماآخرهمراتبفيالواحدمننزولأالمرجوداتتدرجعنقناهمايدكرأنالقارئعلى

والفاد(.)الكرن
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عوارضبعضهو(الجحرك،)جهوب()،الحركةهو)941(الزمان()أ

الآراء(.هذهبمنامسةأفلوطين)ويدأالحركة

أهملأن،الساكنةالمظاهربعضأو،الساكنالموضوعأوالسكونليعىأنهوواضح

بالتغير.متصلانهلهخاصية

مجموعأو،المطلقةالحركةهوقالبعضهم،حركأ(أنه)الأولللرأيوبالنسبة

الكل.فالثأعتبروه،المتحركهوأعتروهالذينوأولتلث.الكلحركةمعوالبعض،الحركة

مصاحباًضيثاَأوةللحركةمقداراإمأاعتبروه،الحركةعوارضبعضاعتبروهالذينوأولثك

)042(محدودةأومطلقة،للحركة

A-زممان،فيتحدثالحركةلأن،الحركةهوليسالزمن:الأولعلىالرد

أضعفتصبحبالزمانالحركةتسويةفإن-زهمانفيليستحركةأيةهناكإذاكان-وبالطبع

وبع.تحدثفيهالذيالوسطمنالحركةنميزأنبدلاواحدةوبكلمة.عنها2يداأنمن

ناأو،تسكنأنيمكنالحركةإن:وهوفصلمولفهناكيقالأنيمكنأو،ميلماكل

.الزمأنهيتكونأنبمكنولذلك،متصلةالكلحركةانلناوشقال.مستمروالزمانتقطع

لاْن،تماماًمنساوياًأومستمرأليىفإنه،الكواكبدورأننظامهوالمقصودكانإذأولكن

return)العودةطريقفيالمستغرقالزمن pathالحركةزماننفسليسهو،(؟

outgoing)الذاهبة movement)،حركةإن.الآخر)121(ضعفالواحدفإن

ألاْول.النصفمدىهوليسكلهاالحركةوهدى،مختلفتينبدرجتينلذلكتتقدمالكل

أنهاالوأضحفن.نظريتنأيؤكدأسرعالمحيطالفلكحركةأنحماعنافإنهذامنوأكز

أبطأ،المتحركةألاْضياءوكل،الأعظمالمدارلتقطعأتمرزمناًتستغرقفإنهاالحركاتأصع

الرد).الحركةليسهوالزمانفإنأخرىوبكلمة.المسافةنفمىلقطعأطولزمناَتأخذلأنها

هذأأصحابكانوإن،الفلكليسفإنه،الفلكحركةليسالزمانكانوإذا(الثافيعلى

فالفلك،حركةفي)والزمان،حركةفيألاْخيرأنأساسلىع،الفلكهوجعلوهتدالرأي

أوشيء،الح!يهةعوارضمننوعإذنهوفهل(الثالثالرد).()422(فلكالزمانأو،زهان

فابتداه،الحركةمد!أومقدارالزمانأنالامتحانشيلعلىنفزضدعنا؟بالحركةانصالله

يمكنالمكانفيحنىلأنه،زمانهاوكذلك،قغيرمقدأرلها،المسترةحتىالحركةإننقول

.عديمنالزميمt(ا)1

.عديمنوالعناوينالزميم)042(

إتتفىولذلك،فلكيأأفهمهالاوأنا،حريخةترجمةهي،والذابةاولندةالحركةعنالجملةهذه)421(

اتربه.

.عديمنموسينبينما)422(
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هذهقياسيمكنبواسطتهخارجيمقياسهناكيكونأنيجبولهذأ،أبطأأوأسرعتكونأن

هذامثلنفتقدولماكنا.الزمنإنهيقالأناحتمالأأكزالخارجيالمقدأروهذأ،الاختلافات

وأ،البطيئةأمالسريعةالحركةمقدارهوهل؟الزممانسيكونفمدارلاْيةالمقياس

مقدارهوهل؟محدودةصرالسرعةفيالاختلافاتأنزالماجميعاَمقياسهاهوما

بدونهنامختلفةالحركةلأن،قياسوحدةتعطينالاهذهأخرىمرة؟الأرضيةاقحركات

أزمنة.بل،واحدزمانليعىعندناسبكونولذلك،حدود

كم،السماويةالدوريةللحركةأنشكلا؟الكلحركةمقدارهوإذنالزمانهل

تقطعها،التيالماحةمعتتناسبوالحركةمكانيوجد:أولاَ:بطريقتينمياسهاويمكن

.الزمانولبعىفقطالمكالطألامتدأدتعطيناهذهولكن،الحركةمقدأرهيالمسافةوهذه

لميلهااسنمراريتهامقدارلها،تقطعهاالتيالمسافةعنمفصولةمعنبرةالدوريةالحركة:ثانياً

فيهوليس،للحركةاتدادمجردهذاولكن،نهايةبلاالحركةفيوألاستمرأرالوموفلعدم

حركة،تومفبلايندفقماءمثلنهاف!لاتعاقبفيحركةهوفيههاكل،للزمانوجود

هويُقطعالذيوالمقدار،(number)العدديعطيناوالتكراروالتعامب.للحركةومقدأر

عددشكلفيالحركةكئمعلىنحصلوهكذا،كممألة

(dyad, triad, decade،)لاولكن،الحركةكميةنسميهمقدارضكلعلىأو

الزمانفإن،وإلازمانفييحدثمجردشيءهيالمحدودةالكية.وهذهالزهانلفكرةوجود

نكونأخرىمرة،وهناحاملتهلذلكنكونالتيللحركةيعودشيئاًبل،مكانكلفيليس

استمراريخها.هوبل،خارجهاشيئاَليسالحركةمقدأرلأن،الحركةهوالزمانجعلناقد

-وأولئكزهانؤ!ابل،الزمانليساامندادهاأوومقدارهاالحركةفإنالأحوالكلوفي

بل،نفسهاالحركةهقدارليسبقصدونأنهمبدلا،للحركةكمقدارالزهانيعتبرونالذيق

نأالواضحمنذلكمعولكنأحلىيخبرنالماليء؟هذاهوماولكن،ارهامقلىيعئينشيعاَ

منالاَنحقعليهماحصلناكلتشمر.حركةكلفيهالذياليءهوالزمان

الزمانفيالحركةامسدادهوالزمانإنفذا:مر؟ماهوالزمانسؤالنا:

لاذا،الحركةهقدارالزمانكانإؤا3

يغطيزعانإلم!نحتاجإننا.الحركةمثلمتمرأًيكونأنيمكنأنهمع،السكونعن

هو،ألئيءهذاهوما.كليهماعنشيءمختلففهووبالتالي،أيضأوالسكونالحركة

.الزمانخارجالمكانلاْن،مكانياَبُعْدأَليس

،متمرأشبثأالحركةزالتما،ممكنهذا؟للحركةيعود،مقياسأو،عددأهو-9

مقايي!بعضنت،حركةأيةمقدأرهوالزمانهلفاْولاَالأهر:فيلنفكرولكن
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العددأوالعشريةمثلنريدهالذيالمقياسهذايكونأنبدلافإذن،سريعأأوبطيئآالحركة

للساثلتستعكلالمكاييلبعضمثلأو،وألاْبقارالخيلنحسببهوالذي(decade)عرة

موضوعاتلأينعرفأنبدفلا،المكاييلأوالمقاييسهذهمثلالزمانفإذاكان،وللصلب

عشرةالعددنأخذربماأو،حقيقتهفيهومافهمهنقريبينلسنا،ولكنناللحركات،مقياسهو

وبهذه،مجردكحددأي،خيلأوأبقار،محدوداتنتصورأندونمن،مجردأفيه:نفكر

؟كلا!الصورةبهذهمقياسهوالزمانفهل،محددةطبيعةالمجردالعددلهذأيكونالصورة

للعددأخرىمرةبناتعودفإنك،عددأنهسوىذاتهفيالزهانعنشيئأتخبرنالمإذالاْنك

امتدادلهمقاسأبلهكذامجردأليع!هوالزمانكانوإذا.للتورفضهفيأنتهيناالذيعشرة

الخط،طبيعةمئلشكلاًلهأنبدولا،المسطرaهئل،كفاًلهأنبدفلا،ذاتهزمسنمر

ولبسهاأحلىبكونولماذا؟بقبهافكبف،الحركةف!سبثاركولكنه،الحركةمجرىبقطع

ابدأأنطالما،المشمرةالحركهتفترضالمنالثاتهذهكلفإنهذاولوقبلاَخر.هثياساًالاَخر

الاستمرارمحةيضمنالايفاحهنمزيدأ،ولكنغيرفقطعندسهالزمانوهو،لهاالمصاحب

الحوكةخارجالعددهوالزهانيكونأنقيلكمايمكنولاأيفأ.الكونزالزهافي

ذاته.هومانعرفلاولكظ،ليهماوليست،والأبقارالخيلنعدالعشرةأنكما،ويقبها

نعرفلانحنأيضاوهنا؟المتعاقبةمراحلهاويقيسالحركةيصاحبالذيهذاهوالزمانهل

نأبدلافإنه،التعاتب-وشلة-بأبةهاشءيقبىعندما،الأحوالكلون!.ضيقتهما

.الزمانإلىبعود،هوسيءوالمتأخرالجقدمأو،والنهايةالبدأبةتعاقب.إنالزمانإلىبالاستناديقشه

العددحضورمجردلماذاثم.الحركةيقيسعددمجردشيءغيرهوالزمانفإنولذلك

نأيمكنلاالاقدادأوالكمأنالقولثلهوللزمانأساسئاالعددوأعتبار؟الزمانيعطي

فكيف،لانهاثيأبالاتفاقالزمانكانإذا.ثمالكمذلكنقذرأننستطعلمإذا،كذلكيمون

يعدهعقلأونفسكلتبليوجدأتفينفكرأنعيناولذلك.معهالعددنستخدمأنيكن

فييحناجلالاْنه،-النفسهنبشمد)23"(أصلهلاانهنقولالحقيقةفي-إذاكنايقدَرهأو

بحدهاأمالحركةتجلالزمانهلثم.يقسلمأمتيسسوأءموجودفهو،مياسلاْيوجوده

نأهوتعريفناحصيلةفإنولذلك،زمانفيترتيبعننتكمهناأننابدلاوهنا،معهاأم

.الزمانفيالحركةعلىمتعامبةقصلة)"42(سلسلةالزمان

حقيمه.فيالزمنصمالنقولالوتتحان!د،للحركةمقياساَيكونأنفندناأنوبعد

كانتإذاولكن.زمانؤليستالاهةالموجوداتأنيدوالأزليةعنقلناهمما-01

23()tالكلية.النفىمنأعلهتجمدانهبد،فيمايقولولك!نه

)،24(125-123.!..01-7.op.cit
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مصةهيهذه؟أولاَالزمانظهرإذنكيف،دأخليسكونوفي،ألاْزليةفيالالهيةالموجودأت

-:ظهوره

فيِالرغبةبسببالبدايةتلكظهورلبلالحققة-فيالبدايةفيالزمانكان

ممزصاكانبل،زماناًآنذالتبكنلم،المطلقالموجودمعسكونفيبذانهلالماَ-كانابعانب

نفسهيحكمواحد،،!البدأهناكيوجدكانولكن،معهثباتوفي،الحقمع

-All)الكلبةالندسوهو،ويلاطها soul).منأكثرشيئأ،هدفاَفاهذهواخارت

تعاقبفيصرناأيفأنحنوملها،معهاالزمانوتحرك،سكونهازتململتوقد،حفورها

وايجاد،الواحدةافويةفيوالممايزةالاختلافبثإلى،آخرشءإلىتململت،ينتهيلا

لاْن.الزمانأوجدت،الأبديةصورة42()ْبذلكوأوجدت،متجددأبدأَهوالذيالمفاير

العالمفيرأتهماآخرمكانإلىننقلأنفيدائماًترغبمشقرةغيرمدرةتحويالنقس

وكما،الممتلئةالثقيلةبملكيتها،دأخلهافيالاحتفاظبصثتقومأنت!تطيعلاوممط.الحقيقي

العالمأوجدتعندماالنفسكذلك،ألانباتعند-وتنوعكزةإلىوحدتهاتفقدالبذرةأن

divine)الالهيالعالمشببه،لحواشاالمعروبئ sphere)نمىليس،تحركت

تحة!ولكي.للاال!الذيتخذيلكيمنهاجِهدفي،شبهبث!كلولكن،الافيحركة

الذيالعالمواصبح،بالزمانواكنست،أزليتهاجمانباتركتالنمسلإن،العالمهذاوجود

العالملأنبالزمانعمليالهكلوتيدت،زفيأثبئاَنقاطهكلفيوجملته،للزمانتابعاَكؤنته

ولكي.النفسفيبوجدالذىالز!انفيدائمأحركتهفإنولذلك،النفسفيفقطيخرك

النعاتبالنفساتجت،ستمرإبداسوبثكل،عملبعدعملفيطاتت!النفستحقق

وحل،الحبا!تيلتوهكذا،تبلمنتكنلمجدبدةأ!راضلهاوأصبح،أيضاَوالفعل

فإن،النفسحيا!كلطرأالذ!النغيرمعاشمرالزمانلإنوهكذا.الزهانتفيرمعالتنير

وتحقق،متناهغيرالزمانمعهاجلت،الأمامإلىانطلقةالنمسلجاةاللامتناهةالحركة

المافي.4ماناتفمنمراحلهابعض

مراحلأحدمنحركتهافيالنفسحياة9بأنهالزماننعرفأنالمحيحمنلإنوفذا

والتماثلواللاتغير،،ادثباتفيادحياةهي،تلناكماالأزدبةلاْن،نعم!آخرإلىالدهل

تعت!رومئله،الزمنوهي،للازليةصورةتوجدأنبدولا،اللانهاليوالكال،الذاقي

التيوللحركة،هناكالتي،للوحدة،للحياة،هذاعانمافيصورةمنبدلابحيث،المماثلة

الحااكان-صاءوالزمانالاْزلبةبينبيزأفلاطرنمنلأفلوطينانيينالآنحقذكرهطكل)25،(

والزمان،الرمديوال!كوناثبأتفياضرارهيألاْزيةانأساسعلىلا-أمزمافيوحدوثبدابةلهالممنرع

الحركة.فيالاضرارهر
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هو،الكائنأتوتعاقب،نهايةلاماإلىالحركاتفيفالتعامبوهكذا،أيضاالكليةللنفس

،وجودهليزيدالناتصالموجودمنمحاولةأيضاًوهو.نهائيلاوثباتوحدةمنهناكلمامماثلة

ليستالأزليةحياةأنوكما.ولانهادمرأحلبدونهناكهوالذيالاْكملمقلداًالوجود

الكلية.النفىبنيةصميمفيهو)426(الزمنفكذلك،الحقللموجودعرضية

الامتدادمننوعهوالذي،الطبيعيالزمانفكرةإلىوصلناقدنكونوهكذا-11

النف!ولوكفتِ.(Sequent)،التعاقبهوفعلهالذيالجدأ،النفع!لحيا!الكي

هوجنئذسيبقىماكللأنالأزليةهوسيقىهافكل،هذكرناالذيوداطهاملهاعن

لاْنهالعالموجوديختفيسوفوكذلك،بعدأومبلأوتغايرأوكزةتبقىلنوسوف،الوحدة

جوهرهفيهوالذيالنفسفعل،ولكنزمانفيوتحركيوجدفهو،الزمانبدونيوجدلا

أنلوولكن.خارجهالذيالمقياب!بذلكثباتهفترةنقيسأنويمكنناش!تمر.،الزمأن

الزمانفإن،الأولىالوحدةفينفسهاواغرمتواندمجتوجودهاعنانسحبتالكليةالنفس

واحدةهرةولدتالنفىوإن،الكلمعوجدالزمانإن:!ولنامنىوهذا.يقىلنسوف

الزمانيصبجولكي.الزمانوعاءهووالعالم،النفسفعاليةهوالزمانوإن.والزمانالعالم

قياسبالامكانأصبحوهكذأ،العددظهرومنها،والنهارالليلالنفسأوجدت،معدوداً

فياساأوجدنا،موحدأالزمنكانلماوهكذا،النتصىوغيابماولحبملاحظةوذلك.الزمنٍ

الذيالزمنمقياسإن.مقباساًأومقدارألي!نفهالزمنولكن.أنفنابهنقي!زمنيا

الكلحركةنقيسونحن،مقدارأليىنفسهالزمنولكن،الزمانقياسمنمكننا،أوجدناه

للحركة.مقداراليس،الخاص)27"(ظبعهفيالزمنولكن،بالزمان

فيهالذيالشيءذلكهو،أوليهوشءوالزمان،بالزمانتقاسالدوريةفالحركة-12

فيجوهرهليسإذنوالزمان.للمعرفهْقابلأيكونحتىبانتظام،حركةأوسكونكليحدث

وأمقياسأنهجوهرهيعتبرفم،ذلكأدركوأفلاطون.بحيءمقيسأول!ثيء،مقاسأنه

،للمحسوساتمقارنوأنه،ألحركةهيوصورته،للابديةصورةأنهفيجوهرهبلمقيس

بكلومحيمل،مكانكلفيالزمانفإنولذلك.سويةالمحسوساتمعأوجدتهالنفسلأن

أولعكأما.مناجزءكلفينفوسناأنكما،العا!كلفيالكلبةالنفسلاْن،عالمناشيءمن

وجوديبطلونفإنهمالحقيقةعلىموجودغيرانهويرونالزهانوجودبجوهرلةيعزفونلاالذين

He)كان:يقولون،عندمانفسهالله was)سيكونأو(he will be)،لأن

ميلالذيءاليلذلكيرجععندمافقطحقيقياًيكونأنيمكن-.يحَوثا!:ا1ْث11َةعنهالمعثرالوجود

)426(

)427(

012

126.!.11..tاEnneads: op. c

.127.Enneads:op. cit. .12 p
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النفسهيوأحدةنفسالحقيقةفيْهينفنالأن،مناكلفيموجودوالزمان.مامفيهانه

الأعلىالموجودمعدائماًالأزليةأنكما،عناينفصلأنللزمانيمكنلاوفذا،الكلية

عنه)28"(.لاتنفصل

!لأب!يملأ

11الشيرازي"ورأي"الصفاءأخوأن"رأيعرضعلىسنقتصر:مذهـأتجاعه)ب(

وكنا،وآخرينوابرقلس،فورفوريوسمثل،عابرةإشارةأتباعهبعضإلىسابقاًوأشرنا

التجاوزبعضمعأيضاًهناوضعهالممكنومنأفلاطونأتباعضمنالطبيبالرأزيوضعنا)92"(

يصعبالفلاسفةفهولاء.أيضاً،نجاوزفيه،لأفلوطينكاتباعللاخوانوضعناأنكما

منالمتأخرينإرجاعمحاولةفيفالزر)0343(يقولوكما،وجهكلمنهناكأوهناوضعهم

بكنلمتأثرهمأننتذكرأنعلينأ،مباشرةوأفلوطينوأفلاطونلأرسطوومسيحيينإسلاميين

علىتعرفهمواسطةيكونونربماالذينوالمتأخرينبالثراحمتأثرينكانواربمابل،فقطبهولاء

معطمهم،اتبعهالذى،والتوفيق،والجمعالاصطفاءم!نهجأنوأضيف.اليونانمنالاْولين

هذاكل،آخرحيناًومسيحية،حناًأفلوطينيةأوائلاطونيةبصبغةواصطباغهامصادرهموتعدد

اليونانيةالمدأرسنمثيلفينقيأتجاهذاتخالصةمدارسنجدأنعليناالمتعذرمنجعلوذاك

أفلو!!)431(.حتىالفلسفةفيالأولى

:الصفاءاخوانا-

عناصرأنهي،لأفلوطينكاتباعالزمانعنفكرتهمفيأضعهمتجعلنيالتيوالاعتبارات

أقولولا،أفلوطينألىتكونماأقربومراتبهواللهللعالموتصررهمالزمانعنفكرتهمفيالشبه

الكليةالنفسبأنيقولونفهم.وسواهاوفيثاغوريةوأرسطيةأفلاطونيةعناصرفيهاخيثحذوه

المتزئنوالعالمالمتحركالزمانبانتهاءيقولونوهم،دونهايوجدماووجودالأفلاكحركةسببت

(842)912-128..Enneads:op. cit. .13 pp

(tfl)بروتلىيتكم،بدويثر،5591القاهرة!المحذثةالاْفلرطيية11ض!نأالمحضالخير9محابفي

معاَ،والماءالزمأنويقول!35صالاْولىالحجة.الزمانقيوأخرىمعهوأخرىالدهرمبلموجوداتعن

لحركةمفدارباْنهالزمانويعرْف.الخامةالحجة38ص،ومبلبعدلكانعدملوأصاسعلىالزمانقدمفيوحجة

الصاء.وكذلك،داثمالزمانانوبقرل،بذاتهالحيحياةمقداروالدمرافىصاء،

(R.Walzer: Greek into Arabic. Oxford.6291 .p.3 (m
المقدمة.حوار...،9فيخالمةإصلايةمدرسةوجودعدموأصبابالمدارسهذهأوضخا)431(
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والفيض،اختارتالنفسبأنيقولونوهم،الحركةعنوكفتالاْولإلىالنفسرجعتإذا

واحيانا،أزليوالفيصبالذاتحادثالعالمأي،رْمانفيليسوالخلق،رباعيعندهم

بحثأعندهمنجدلاهذاكلهبعولكن.اللاهوتيالكلاميالتصورمنهنايقتربون

المذاهبعندهمكمالانجدةافلوطينممماعند!اصذ!فيمنفصلأ)32"(الزمانفيخاعاَ

على.،للمذاهبمنبمراإيراداُبل،السابقةالثالثةالتساعيةفيأفلوطينيطرحهاالتيوالمنامعات

الزماناعتبارفيصراحةعندهمنجدولكن.التفصيلدونوألاشارةالاختصارفيطريقتهم

والأول،محدثأفلاطوفيتصوروالثافي،الحركةتعدهامدةأنهوأخرى،الحركةمقدار

معوسأستعرض.الكليةالنفسهيالحركةصببأنفيصريحونولكنهم،أرسطيتصور

مائلمنبهيتعلقوما،للزمانتصورهمعناصرإلىمثيرين،المث!وربترتيبهارسائلهمالقارئ

القولوتفصيلأموالهمنصإيرادأخرىفرصةإلىتاركين.!أفلوطيتهم"صورةتكل،طبيعية

في!ها:

هي-(ادلهأي-الواحدعنفائضوالعقل)العقلعنتفيضالتىالكليةالنفس-ا

وكواكبهأفلاكهبكلالعالمنفسهيالكليةوالنفى،تحركلاوالجم،الجمحركةسبب

هيالكليةالعالمنفعىوأفعال،عنهاوالفرديةالنوعيةالنفوستكزمع،ومولداته،وأركانه

أمميجنبةأخرىأفعالمع،الأولبالفصدالغربإلىالثرقهنوأيكلاكسالأفلاكإ!ارتها

ؤئاتحيوانمنوالمولداتالكائناتتخصونوعية،حدةعلىوكوكبفلككلتحريك

الحيوانأثخاصمعشخصية)+،(ومعادن

صيرتهالأجساممنجماْماربتفإذا،بذاتهاحيةروحانيةجوهرةالنفسهذه2-

(trtمثلها)حياَ

بسيطجوهرهوالذيالفعالالعقلعلىاللهأفاضهاوأعيانصوركلهاالأشياء3-

المعلوماتوحال،باْصرهالعالمنفسهيالتيالكليةالنضعلىومنه،الاْثياءلحقإفئمدرك

صوروحال،الاثنينمبلإلواحدفيالعددحالمثلالفعالالعقلعلىلهافيضهقبلألتهعلمفي

فيالمعلوماترسومحالمثل،فاومبولهاالكيةالنفسعلىفيضهقبلالفعالالعقلفْيالاْشياء

علىفيضهاقبلالكليةالنفسفيالاْشياءصوروحال،لتلاميذهموافادتهاالعلماءأنفس

الهولياتالموضوعة.فيإظهارهامبلالبحرتمورفيالمصنوعاتصورحالمثل،الهولى

(try)خاصأرأيالهمنجد!لم17عى،4791،حريماالصفاء!"اخوانكابهفيالفاخوريحنْايقول

".والمكانالزمانفي

معذلكويكرر،223عى8،رسالةجا.2891القاهرة.الزركلىدرالمفاء.اخوانرطئل)433(

02-93.ص.16رطلة2جالعالمأقامأولفلكهمكاملةصورة

224.صجاكذلك)434(
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ذإ،يقفأنويمكن،والاختيارالقصدعلىبمحركوحركثهوهييبهالفلكصورة-4

وبارتالسموأتل!تهافتتصاعةفيضهعنهاللهمنعولو.يسكنهأنبمكنيحركهالذي43()ْان

ويصرحون.زمانبلاوأحدةدفعةالعالمودثر،الأركانوعدتالكوأكبوتساقطتالاْفلاك

نعلقهاتجلعليهاكانتالنىالأولىوحال!هاالنورافيالروحافيعالمهاإلىسزجعالكليةالنفسأن

فارمتهإذا،الجسمانيالعالم،وسيخربالدهورالطوالبعدمرَذلكوسيكونط)436(المطلقبالبم

ويبلى"والمزاجالاختلاطعنوالأركان،أليمعنوالكواكبالدورأنعنالفلكوصكنالنفص

كانكمافارغأ)437(ويقىوالنفوسوالاضكالالصورةالجعمويخلعوالمعادنوالحيوأنالنبات

فضلألايجادلاْن،الفناءهذايستعدون،آخرهوضوعفيولكخهمأبتداء-.-أيبديأ

وفي.لؤمالفضل)38"(واصشجاع،شرالوجودبحدوالحدمللحكةنقضعنهوالرجوع،وجود

القياههماتفارقتهفإذامعههربوطةالكليةالنفسهادأمتالفلكدورانيدوم:آخرمكان

.)93،(الكبرى

:أنواعأربحةوالهولى5-

الوجودصورةأنهوذلك،الح!بدركهلامعقولبيطجوهر:الأولىالهيولى(أ)

-طكانكلوفيهناوالهيولى.للصورومابل،تركيبولاولاكميةكيفيةلهليس،الهويةحسب

تصورعكسوهذا،نصورهاوهي،الكليةالنفسعنتفيض،صوربدونعنهافيهتكلموأ

أنهامع(أفلوطينمع)كحالهاالاخوأنمعأنهاهوفارقمع،أفلاطونتصورومعأرسطو

النفس.عنفيضأنهاإلا،زمانبدونوأوجدت،بالزمانأزلية

صارتوبذلك،الطميةقبلتأنبعدالأولىالهيولىنفسوهي:الكلهيولى)ب(

الأربعة،والعناصروالكوأكبكالافلاكالعالمجملةمنهالذي،أبعادثلاثةله،مطلقأجمأ

الفاسدأت.الكاثنات

النفعرطقوىمنموةبفعل،العناصرأو،ألاْربعةالأركانوهي:الطبيعةهبولى()ج

الفلكية.لكلية

صنعته،)ْ""(الصانعأوالفنانمنهبعملج!مكلوهي:الصناعةهيولى)د(

(5tr)14,صاجاكذلك J803-903.ص

284.ص7.فصل.التانيات3جكذلك)436(

(trY)صالنهفايخاتمن9رطلة3جكذلكrrr.

ا01ْ-اصالالهاتمنواحدةر!الة،جكذلك)438(

2،.ص.6رصالة2خكذلك)943(

92،.صالدياناتمنأولىرطلة2.خفيويكرره،4-هص51رسالة2جكذلك)044(
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نأ،فبعداعلاهالهيولياتأنواعلظهورزمنياًتوضيحآآخرموضوعفيويقدمون.كالخثب

من"وانبجسيقولالكليةالنفسفاضومنه،الفعالالعقل،الفيضسبيلعلاللهاخزع

هوالذيالمقدأرمَبِلَالاْولىالهيولىوأن،ألاْولىالهيولىيسىاخرجوهر-الكلية-النفسى

الشكلالج!مقبِلثم،الثانيةالهيولىوهومطلقاَجسماَبذلكفصارتوالعمقوالعرضالطول

11.والكوأكب)441(الأفلاكعالمذلكمنفكانااكرفيا

هوبنفسهقاسموجودالفضاءأنوتصور،جمبلاوالمكان،متمكنالفضاءبلا-6

عملمنهو،العالمنثوءمنأسبقجوهرأًالمدةتصوروكذلك،بالتجريدالنفسعملهمن

وأوهامنا.عقولناعملمنأيهنا)42"(بالنفسويقصد،بالتجريدالنفس

أجزاءجميعفيروحانيةصورةولكخها،الجسمفيالنفسجعلهاصورةالحركة7-

)43"(.زمانبلاالأجسامفيالضوءيسريكما،زمانبلاعنهوتنساسالج!م

الجسموفوقالعقلدونمرتبتهاكانت9المطلقبالجعمانصالهاتجلالكليةوالنفس8-

بالذاتحيةالنفسوكانت.والنفوسوالصورالأشكالمنفارغأالمطلقالج!موكان،المطلق

يبقىوأنالحكةمنفارغةالنفستزكأنوالعنايةالالهبةالحبسةمنيكنولم،بالطبعفعالة

فومهاهوفيماتتحكمأنللنفسيكنولم،الحالناقصعاطلاَللتماممبولهمع،الج!م

فتحكت،المطلقالجمعلىالحكةبواجبالنفسفعطفت،الفعالالعقلهوالذيبالرتة

بإخرأجالنفسوكلبذلكالجسمليتموالاْصباغوالنقشوالتصويرا،بالتحريكفيه

جميعفيسارية-النفس-وهي....-بالتهتشبهاالفعلإلىوالصناخالحكةمنقوتهافيما

هناكأنيبين،أخرمكانفيهذاويُوعح."اللهبإذنومحركعه)44"(...وأركانهأفلاكه

علىكلهالخلقنتالمَنْومذهب،زمأنبلاواحدةدفحةأنهمذهب،الخلقفيمذهبين

العقلوهي،أوجدتزمانبلاالموجودأتفبعض،كليهمايختارونوالاخوأن.التدريج

النفسوعنه،أدتهعنفاضماأولهوالعقل،المجردةوالصورالأولىوالهيرلىالكليةوالنفس

النفسعنوكذلكوفيئها،النفسظلفيأو،الكليةالنفسعنالاْولىوأ!ولى،الكلية

دفعةوجدتوالهولىالصورإلىالعقلمنكلهاوهذه،والصوروالأشكالالمجردةالصورالكلية

نأوذلك،والأزمانالدهورمرَعلىفاْحدثتالطبيعيةالأمورأما(،يخكون)كنزمانوبلا

918.صنفايأ!.أولىرسالة3ج)441(

.01-9ص15رسالة2ج)442(

(ftr)13-12ص15رسالة2خ.

.187inn-صأولىرصالة3جومثله54صطيعيهات15رطلة3ج)444(
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قد(الكبمفيهاالكليةالنفسثبتتأنبحدالأولى)الهيرلىالمطلقالج!مأيِ،الكليةالجولى

قبلانوإلى،والكثيفمنهاللطيفوتميزالمطلقالجمأيتمخضأنإلىطويلادهراًظلت

ستةفيوالأرضال!موات)خلقمعقوهذا.الأربعةألاْركانإلىونجرهاالكريةالأشكال

كانتالنفسإنثم،(نعدَونمماسنةكألفربكعنديومأ)وان:القرآنفيوموله(أبام

منبالفيضتسعدالروحانيعالمهافيطويلأدهراًالئلاثةالأبعادذيالمطلقبالجمتعلقهاتي

منالكثيفغيرالمطلقالجسمعلىفاقبلت،مخاضشبحأخذهااقلاْتفلما،الفعالالعقل

صركزإلىالمحيطوالفلكالأفلاكعالمالمطلق4"()ْالج!مذلكمنوخلقألتهفكنها،اللطيف

وتدبرها.تحركها،الأرض

الكلية.النفستجللاشيءهنهنt(t)6بدعةنفسهاالأولىوالمجولى9-

،الأشياءتحركوانها،حئةالكليةالنفسأن،تقدمماكلهنيصحفالذي-01

كمالها،لاظهارهو،الجسمأوالهولىودخولهاحركتهاوسبب،وصورهامادتهاومنها

الطبيب.الرازيعندأو،الأفلاطونيةفيكما،السقوطبمعىولي!،وحكها

انرهن:فيمذاهبيذكر:الزمانعنوماذا11-

إلخوالشهورالسنينمرورهوالجمهورعندا-

بالتكرارالفلكحركاتعددآخرينعند2-

الفلك.حركاتتعذهامدةإنهوميل3-

والسنون،السنونالز.،نأجزاءأطولإن"وحجتهم،الزمانوجودينكرمن-4

ومنها،مضىمأمنهاوالسنة،سنةإلاالموجودوليس،بعديجىلمماومنها،مضىقدمامنها

فساعة،الوا-دوأليوم،الأياممنهوالموجود،الشهرإلىنصلحتىوهكذا،يجىْلمما

مفى،مافيهأبضاَفنجدالاعةهنالاْقلإلىنصلحتى،ألاعةفاْجزإء،وأحدة

أصلاَ.للزمانوجود)47"("لاوبالتالي،يجىلموما

(24)أيوليلةيومكلهالزمانبأنأولئكعلىويرد.الزمانبوجوديقرمن-5

منجزءفيدائمأهوفالنهار،الاْرضاستدأرةمنبقعةوعشربنأْريعنيموجودةوهيصاعة

.الأرضمنماجزءنظونهارليليوجدفدائماَ،الثمسهنالارض2وموبالحركةالأرض

صورةيتاْملهامننفسفييحصلداثمأًالاْرضحولوالضثارالليلكرورهنأنهيرونوالاخوأن

.332-033ص،تنيانفا9لةرط3ج(544)

نظريةمعتطابق،هذازمانبلامحدثةانهابمعىوكذلكبقدمها،تقولأخرىمذا!ومبين446(ؤ

رسالةأماالفض بعد.لا01وص3-8صلالهياتمنولى4جع!و!.

أوغسطينهذهبانظر،هوجودغيرالزمانمنالحاضرانلاثاتأوغطينعندعيةههالديلهذا)447(

أوغطين،عندالابنئلزمأنبلاعدهمالاْولالعقلانثلأخرىنقطفيأوغطينيثبهرنوهم،صيابيخصا

العالم.وجودمبللازمانانهوقولهممولهوكذلك
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جملةعوىشيئأليسفالزمان،الولحدتكرارمنالعددصورةفيهاويحصل،كلهاالزمان

الللكرورتكرارتأسلهننفسفيصورتهاتحصلوالساعاتوالاْياموالثهورالسنين

مأجوهريالزمانهلفيواضحغيررأيهمأنوالحق.دائماَالأرضحولوالنهار)118(

منأو،الوهمعملمنهوالعالموجودقبلزمانتوهمإن:مولهمإيرادوسبق،اعتباري

ولْي.ومرورهاالحركةهوضيءموجودعلىبل،الفراغمنتجريداَلي!سولكنه،النفصنجربد

فيولكنهم.والنهار)914(اللنلوتكرارالفلكحركاتعددباْنهالزمانبعرفونالحدودرسالة

فلك،يكنلمفإذا،الخارجيصطحهوالمكانالفلكحركاتعددالزمان"يفولونمهمنص

والزسان"().ْالمكانأوجد،وأدارهالففكنعالىالباريأبدعلمَابل،مكانولا،زممانفلا

أوجدالذيالعقلطريقعنبل،مباشرةليسهناالباريإبدأعوطبعاً"الفلكوجودبعدمعأ

وزمانها،وحركتها،مناوالكواكب،والجسية،الأولىالهولىأوجدوالذي،الكليةالنفس

التحربك،عنالنف!كفتلووتخفيهذهكلتنتهيبحيث.الكليةالنفسهوومكانها

ثمةليسللاْسفولكن،محدثةأفلوطينيةعناصرهنافها.ادلهمعالاْولعالمهاإلىوعادت

بقيةولكن،فيهبارسطيتهمشعورأالباحثعندولدربما،لهوتعريفهم،الزمانحولتفصيل

وأ،المتحركالزمانيعتبرونأنهميغلبتقدمكماإلخوالحركةالنفعىعنوكلامهممذهبهم

له.أفلوطين!منمطعلىهو،الطبيعيالزمان

بكن،لمأنبعدالعالماللهخلقلماذأ:مشكلةفيهيثيرون،اخرنصوثمة-12

للحكةتاركاوإلاكان،واجبوالخبرالحكةوفعل،وخيراًعكةخلقهفيلأن:ويجيون

عالمأكانلاْنهيجيبون؟تبلهأوبحدهوليس،الومتهذافيلم:قيلفإن،الخيراتوفعل

فإن،علمَهفعلهلخالفالومتذلكيخرفيخلقهولو،فيهخلقهالذيالوقتفيسيخلقأن

جوأبهوهذأوليس.ألاْحنالصورةلاْنهاميل،الصورةهذهعلىفعلهلم:قيل

هومدموهالذيوالجواب،وعامخاصالناس:يقولونبل،بالخاصةيليقماأو،الخاصة

وأ،للخاصةجوابهمهوفا!واحدلكليصلحجوابت-كلليسرإن،بحسبْالعوأم

"(()1ْ)خاصةبعامةيقولمنوعندكلعندهمالحقيقيالجوأبهوغالبأوالذي،الخاص

يقيية.أخرىو،خطابيةومعرفة

العالممعتجدثاَالزمانبعتبروننجدهم،أعلاهالسابقةوالملخصاتالنصوصفيأنناعلى

مثل،طويلةودهورطويلدهرفيكانتأشباءوجودمنالرغمعلى،والكوأكبوالحركة

13-14.صالببحياتمنأولرسالة2ج)48،(

ص!361.نفانيات()01رسالة!3)94،(

335.ص9رطلة3ج)05،(

933.-338ص4نفايخات9رسالة3ج)51،(
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هذه)ننقول-اسمنتاجأفهنا،،اددُهوهثل،العقلومثل،بالهيولىاتصالهاقبلالنفى

النفىامتلأتعندماولكن.وسرهديةدهرفيولكنها)متحبرك(زمانفيليست

كفتفإن،تتحركهيطالماويقيان.والزمانوالمكانوالحركةالعالموجد،وتمخضت

محدثة،افلوطييةعناصرهذه)2.4(.والزمانوالحركاتالعالمفنىالأولعالمهاإلىورجت

سك.بلا

+*ع!

:يازالشير-2

وهو،الطبيعيينبحسب،طبيعيدليل،دليلينأساسعلىالزمانوجودبإثباتيبدأ

وسنوردهماالالهيين،بحسب)53"(الهيودليلسينا،أبنعندأوردناهالذياتقديرديل

الزمانطبيعةأنويبين.البحثهذاخارج،ونفانهالزمانبوجودالقاثلينأدلةمعالجةفي

ذوأو،قارةكيرقصلةكمثةفهومتصلاولكونه،كئمفهووالنقصانالزيادةلقبولهأنههي

فلابنتمالهجوهرأكانفإن،عرضأوجوهرإمافهوالتقديرينوعلىقارةغيرمتصلةكميما

امافهوألامكانية،والقوةالمادةعنمفارقايكونأنيمكنلا.العجدديالحدوثعلى

،ترارهوعدمتجددهمقدارأو،الحقيقةمتجددبلالهويةثابتغيرماديجوهريمقدإر

بهويتعدد،اتصالهجهةفيبهيتقدرذاتيةحركةذوأوحركةمقدار)ماالزمانوبالجملة

انقضاء،ولهومتجدد،جهةمنم!صلفهوومتأخر،متقدمإلىالوهميأنقامهجهةمن

قابلإلىيحتاجوإنصرامهحدوثهجهةومن،يديمهفاعلإلىيحتاجودوامهوجودهجهةومن

الكلية،النفسهووفاعله-القابل-ذلكأي-جسما-محالةلاويكون،إمكانهيقل

وتصرم.تجددله"()4ْيكونأنيجبوكلاهماالفلكهووتابله

دونالدوريةالفلكحركةسببعنسينالابنأقوالإلىبالاستنادذلكويوضح

إلا،الحركةطيعةحفظبل،الحركةنفسلي!الفلكيةالحركةغرضانمثلتوتف،

بقاءدون.4()ْالانساننوعبقاءمثل،بالنوعفاستبقيت،بالنبخصحفظهايمكنلاانها

بالانتقالالاذلكلهيحصلفلاالأمكنةكلفييكونأنيريدالجسمأنأي.الأسخاص

الفلكأوضاعمنوضعوكل،الطبيعيمكانهمنيهربلاالجسمكانولمادورأ،التدريجي

الفلكطبيعةتكونان،الفرضانيستقيهلكيبدفلا،يخرهإكعنهينتقلذلك،ومعطبيعي

أفلرطين.ع!تقدماهبماعنه!ذكرناهماجزئاتقاكأن)452(

.151ص03فصل3ج،ادبق.الاْربمةالأسماش:افيا!ى)453(

.911-118ص31فصلى.افي!إشىكذلك)454(

(too)الابق.المرضع.اِزيالثكذلك
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ولساثروالايونألاوضاعمنيمْتضيهماوكذأاتصاليةوكثرةجمعيةوحدةذاالذأتمتجددأمراً

.)4ْ6(اللوازم

ارادية،هذهالفلكوحركة.الجوهريةالحركةفيومذهبهالرازيتخريجهووهذا

طبيعتها.هيوهذهمتجددةأنهاهو،أرادتهاتجددوسبب،الكليةالنفسبارادةأي

الجزلطأوالفردىهوالموجودبل،الاعيانفيموجودأالكليالمعنىيكونأنينكروالشيرازي

صحيح،غيرالمطلتالوضعطلبهوالفللثحركةانوسواهسيناابنفقولالمخصأو

فيالتبدلعينامافيهمافالتبدل،كليةماهياتلا،شخصانوالوضعألاينفانولذلك

عارضوكلجسميةطبيعةكلجسمكلال!ثيرازيعندولماكان.لهلازااْوالوجودثخص

بالذاتزائلةسائلةأمورا،الماديةالاعراضوسائروكيفوكمووضعشكلمنجسماني

جهة،جهتانوله:اعتبارينذاأمرأيكونوأنبدلاالاطلاقعلىالزمان)ففاعل،بالعرضأو

تجددهوبجهةألاتصاليةبهويتهالزمانبفعلوحدته،فبجهةتجدديةكزةوجهةعقليةوحدة

الفلكنفسهوالأمروذلك.المخصوصةأبرافهوياتبحسب،أخرىويفعلعنهتارةيفعل

والطيعة،تهاوحلىجهةالمفارقةصورتهاأعني،القليةفالطيعة::وجهانفااقطالأقصى

وحافظه.ومقيمهالرمانفاعلالاقمىالجرمفنفى.وتجددهاكزتهاجهةالكتانةالجمانية

فعلة،مكانأالمكانعلةولا،زماناًليسالزمانوعلة.-)4ْ7(الزمانأي-يتجددوبهومديمه

وذواحدفعالوجوهر،عقليأمرهو،مكانأوزمانذبَغيرمفارقشيءوالحركةالزه،ن

،المتجددةالطبيعةوهي،والروح(to)8الفحالالعقلبتوسطأواللهإماهو،متناهيةغيرشوون

تقدمهاجهةمنبذأتهااتمجددةالطبيعةمقدأرهواو،الجوهريةللطبيعةعرضوالزمان

متقدمإلىبالوهمالانقساميقبلزمانيتدريجياحدها،أمتدادانوللطبيعة،الذإتيوتأخرها

هو،مكانينومتأخرمتقدمإلىالانقساميقبلمكانيدفعيوالاَخر،الزمانهوزمانينومتأخر

فيالمتأخرةغيرالعوارضمنهماأي،بالاعتبارمتغاير،الوجودفيمتحدوكلاهما،الحركة

فيلهوجودلاالعارضهذاومثل،للحركةالتحليليةالعوارضمنوالزمان.للطبيعةالوجود

الذهني.الاعتباربحسببيهماومعروضيةعارضيةلاإذ،معروضهوجودبنفسإلا،الاعيان

معروضه،وأستمراروحدوثوانقضاءتجددبحسبهوواستمرارهوحدوثهانقضاؤهوكذلك

فهو،حركةهيحيثمنغايرتهوانالزهانعبنتقدرهاحيثهنفالحركة،الحركةهوالذي

فقط.الذهنفيبل،الاعيانفيعليههالايزيد

نقلناقدوكنا.كمينها)4ْ9(والزمان،لثيءوالانقضاءالتجددهيالحركةماهيةان

.1f1ص31فصل)456(

-art,"كذلك)457( err.

127.صكذلك)458(

014-141.صكذلك)945(
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نفسهوج!مافيجوهرهوالزمان:الخاصالمذهبومنها،ال!ثيرأزيعنسابقأالمذاهب

الطيعةمقدارالزمانأنمنأليهذهبنالماصوأفقهذأانإلثيرازيويصرح،الأقصىالفلك

،وبالذاتأولاَبهتقدرماوجودنفسهوالمقداروجودوان،الذأقينجددهاباعتبار

،الوجودواجبالزمانبأنالقولولا،المادةعنمفارقجوهرأنهمذ!يرفضولا

الدهر،فهوالمتغيرإلىالثباتنسبةفان،الثابتإلىالثابتنسبةهيسرمدبةالئابعةوللعلويات

ثابت،فكلاهماوعلومهاحمائهإلىالبارئنسبةوالأول،زمانفهوالمتغيرإلىاينيرنبةوأن

برم!هاالجسمافيالعالمهذأموجودأتهيالتي،المتجددةمعلوماتهإلىالثاتةعلومهنشةوالثافي

موجوداتنبةأي،الزمانيةبالمعيةبعضإلىبعضهامعلوماتهنبةوبالثالثالوجوديةبالمعية

زمانفيلي!أي،بعدأوقبلفيليعىادلهأنويرنص.بعضإلىبعضهاالجمافيالعالم

هوآنكلأنبمعق،مرجودطرفلهليعىالزمانأنعلأدلةويقدم.)06"(حركةأوتغيرأو

تصورانويرفض،سيناابنعندوسبقأرسطرعندالمعروفالزمانوقدم،طرفينوسط

وليس،)62"(بدايةللزمانيضعمنعلىيردثم،الوهمعملمنالعالمزمانقبل)61"(زمان

.هذهمعالجةم!نهجالمكانهذا

يرفضوهورثد.وابنسينا،وأبنالرازيعندصبقكماهوألاَنموضوعفيورأيه

فيوكذلك.الزمانث()63منجزءأليروالاَنةالزمانباتصالوبقوليتجزأ.،لاالذيالجزء

ناويقول.).16(صحيحوالعكسالزمانتعدالحركة)"46(أنوكيف،الزمانألاَنبعدكيف

بعضهاعروضوليسوأحد.بوجودموجودكلها،والزمانوالحركة،مسافةهيبماالمافة

يخصه،بحكممهاكلعلىويحكمبينهايفرق)66"(بالتحليلالعفلبلخارجيأعروضالبعض

بالحركةثمالعضويالطبيعةبتجدديتعلقالثرازيعندوالزمان.زمانفيوالسكونوالحركة

ماْلةويكرر،الزمانفييكونفلا،حركةفيولامتحركاًليىوما،الاْقصىللجرمالمندبرة

)167(والزمانوالدهرالسرهد

حركتهاوأن،الكليةبالنفعىمولهأفلوطينبمذهبوشبيه.واضحاَلي!المذهبوهذأ

وحركتها.)468(الكليةللنفعىوتصوره،والزمانالحركاتسببهي

)046(

)461(

)462(

)463(

6()،t

)465(

)466(

)467(

)468(

116-147.ص

فابعد.148ص،3فصل

فابعد.terص03فصل

.الرازيالدينفخرعنيقلفاوهوبحدهافا166ص36فصل

38.ممصل

93.فصل

018.ص93فصل

181-183.ص04فصل

19.ص،الابق،بنىقارن
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العاسعالفصل

الزمانفيالهكلمبناللاهونببنمذهب

أجوبةصاغهنأولولانه،الأسلاميينقبل،قديملانه،كاملاًأوغطينرأيوسنقدم

والزجيح،للزمانبالنشةالعالموأصل،اللهأعنيواللازمافيبالزمانالممعلقةللشاكل

هنان!تهينافاذأ.خاصةمكانةذأ،تجعله،الزمانلماهيةمعالجتهلاْنوكذلك،مرجحبلا

السابقة،،الجتافيزيقيةومياكلهالزمانفيتقدمهومنالغزاليرأيأوضحنا،أوغسطين

ينيْالاصتوماوهوقف،للزمانالذريوالتصور

i!!ح)اللهمدينةأوغسطينبكتابولبدأ + of7ح he)،هناللزمانومعالجته

ألاْزلمط،اطهبينوهل،بالزماناللازمنىأدئهصلةعلىبل-الزمانماهيةليس-علىمنصبة

؟الزمانعنوفرقهاالأزليةمعىوما،بعيتزماناَاللهاختارولماذا؟زماناللاحقالعالمووجود

العودفكرةتبولبمكنوهل،(31!!)الرأحةومحنى،الثمسخلققبلأليوممعنىوما

ودور،وزمانهالغالمهذاقبلكذلكوأزمنةنهائيةلاقسلسلةعوالمافزاضأو،الابدي

لاهوتييناعندمعالجةسنجدهامسائلوهى.الزمانوتخصيصالخلقعمليةقالالهيةالارادة

جوهرمعالجةأما.المسيحيةولاحوتيىفلاسفةهنوصوأه،الاكوينيتوماعندوبعدهم

وهل،وجود!موضوعيلهامالبشريةالنفسعملهنهووهل،وجودلهوهل،الزمان

مرةأولوهذه؟الذاكرةفيوامتدادهللذهنمقدارهوأم،للحركةمقدارأم،حركةالزمان

هذانهجناوشب،التفصعليالثعكلبهذا،بالعربية،الكتابينفيأوكسطينفكرةفيهاتتعرض

لمعالجاتمصدرأَيكونأنأحتمالأوكمصدر،ومعالجاتحلولمنبقدمهماأميةهو

يحيىبوأسطةأوباسرةأوغسطينعلىمطلمينكانوأحقأسواء،الحاليكنومهما،لاهوتيينا

وعدد،الكلاميةكتبهؤالغزالىسيقولهماهو،أوغطينيقدمهمافان،صواهأوالنحوي

.(LIA)وبعدهالغزالىقبلمنهمغقير

تجلهباْقيالمالومنالضاليومرمف،ذلكفيالقداهىوأمرالالنحوىيحيىالنزالىصدةحول)946(

162.صإلىواثاك،كلهالثاني-القمحرار،وبعده
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:اقه")07،("هدينةفيأو!سطينعندالزمان

؟الأزلهنذولبى،محددزهنفيالعالمايجادالازلياقهاختارلماذا1-

النبديكنولم،برهانكلمنأقوىوهو،والوحيالاعتقادعلىيقومأدتهوجودأنيرى

الحكةهناككانتبل"وألاْرضالسمواتأدتهخلقالبد+:"فيقالعندماهناك(مرسى)يعني

زمنفيوالاْرضالمواتايجادالأزلياللهاخنارلماذاولكن،(wisdom)ألالهية)71"(

عن،فزيادةفهوضلال،هوجدلهليسالحالمأن:الائلغرضكانإذأ؟تجلهوليسمحدد

موجدهأنعلى،أشياثهوتغيرونظامهجمالهمندلاثليحملالعالمفان،للوحيهذامخالفة

يرفضونولكنهم،ادلهمنمخلوقالعالمباْنيعزفونمنوهناك.والعظمةالجمالكاملالههو

الخلقويعتبرون،مخلوقوجودهأنبمعىلهببدايةويسمحون،الزمانفيبدايةلهيكونأن

لطتغيروهن.،مفاجىقراراتخاذمناللهيجنبونلانهمموةالقولهذاوق.أبديةأزليةعملية

متغير.غيراللهأيأنههع،العالمإيجادقبل)72"(منيكنلم،فكره

نايدعونكانوافاذا،النفسعنيقولونهمامع)473(تتعارضهذهفكرنهمولكن

،الاْزلمنذبهاسَمتعكانتحالةفيالعادةعدمحالةإلىتغيرتفكيفاللهمعأزليةالنفس

لهمأفزأضإلىباقيحتى،لهمافزاضاتجملةيناقشثم)174(توضيحهيسنطيعونلامافهذا

بدايةلهالعددأنكما،المستقبلفيتزوللاذلكومع،الزمانفيخلقتالنفسأنمفاده

كيرتصيرلنسوففأنها،مرةبهمرتالذبطالثقاءمنتحررتمااذاوانها،نهايةلهوليس

فعلىوعليه،ألالهيللتقديرتنيردونيحدثهذاباْنيعزفونفانهم.47()ْالمحتقبلفيسعيدة

)047(St. Augustine: The City of God. Pelican classics. Ed. David

4..Knowles.TR. Henry Bettenson..7291 BK. XI. Ch

471()294..TheCity, BK. XI. Ch. 4 p

(Ivy)201.صثزمصأولممحوار...انظر،التديينعداتامةالعلةديلإلىناالاضارة

الناك.القمحوار....والفارابيسباابنعلىردأالفزالىلانعلىتمامهاالمعارضةهذهنجد)473(

بد.فا235صالادسالفصل

الرازيإلىالكافيوجههوبالفعل،الصفاهواخوانالببوالرازممطأفلوطبنإلىيوجهالاعزاضهذا)474(

بحد.فا64ص-الذرة-مذببنىانظر:.الطبب

دلياسناولابنيخأ،ابنمذهبوهو،التفيراتبحضحبأفلاطرنمذهبهوهذا)475(

راجع،مادةبدونأبداَتجقىبل،تموتلنولكها،مضغةأومزاجكلهعمحدثةالق!انلائباتوقيضبحات

ضوصا،الادسالفصل،اثاكالقم.رشدابنومرمفوصا.الضالميردودحأ...حوار"اتناعيلحول

236.صعل11حاضة
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فيتغيرأَيعنىلا،الخلقهذاوأن،الزمانفيخلقالعالمانيعتقدوندعهمأنموالهذأنفع!

الأزليين.الالهيوالغرضالتقدير

:بالم!نسابقزهانم!ارنةمألة2-

وكذلكالابيقوريونبهيقولماوهو،نهالطلاممتدمكانفكرةأوغسطينيستبعد

نهاثية.لاوعوالم،نهالمالاخلاءأومكانبوجودبالقوللا!مسحوالو،الافلاطويخون

لهالذيمكانهحدودفيومحصورمحدودالحالىالعالموأنمكانكلفياللهأنيرونفهؤلا.

أي-خارجهيوجدلالانهبلبالصدفةليصىصواهدونماالحاليلمكانهاقهاختياروأن،حالياَ

هوهذاكانعملالوهم)76"(ناذامنهوبل،خلاءأوم!نالحالمطالعالممكانخارج

نأأي.قبلهماوليع!،العالمبدءزمانأدتهاختيارعنلؤالهمالجوابهوفهذا،موضهم

عملمنهو،فاعلغيرفيها)478(أدتهكانأزمنةونصور،الزمانبدءمبل)477(زماننصور

الوهم.

:الزمانمفهومعنوفر!االأزليةمساْلة3-

يوجدلاالأزليةفيبينما.زمانيوجدلاونغيرحركةبدؤنلانه،الزهانكيرالأزلية

يعتمدالزمانوان،والتغيرالحركةيببخلقهناكيكنلمإذازمانيوجدفلاوبالتالمط،تنعر

التي،الأشياءفيهاتتعامبالتيوالطويلةالقصبرةبالفواصلويقاس،والتغيرالحركةهذهعلى

خالقوهو،تغيرفييوجدلا،أزليةفيهوالذيادلهأنوبمامعاَ.توجدأنيمكنلا

كانانهالقولهذايتضمنلمإذاوأحقابعصورمضيبعدالعالمخلقانهالقوليمكنفلا

اقوراةقيلومعنى.الزهانتصنعأنيصكنحرمحعهوالذىالعالموجودمبلالخلقمننوعهناك

الزماناننقولولهذا،هذهتجلثيئاًيخلقلماقهأنأوالأرضالماواتاقهخلقالبدء"في

الجزثيةالحوادثفينم("3،!+كا)الزمانمعبل(أ+ا)!+ازمانفييخلقلم

فبل"9هناكيكنلمالخلقزهنعدولكن،كذاومبلبعدكذاوجدتالحادثةهذهإننقول

معوجدالواخفيعالمفال،للزماننبرطهيالتىبالحركةليزودمخلوقثمةيكنلملانه

(6City. op. cit. .P 333 (t V

77(،)435-434.t.Ch. 5 pأح.opاح+.

الثافيالقم...حوار9الخوىويحيىاليوميئلآخرونإليهويقه،أيضأانضالىجوابهوهذا)478(

وحواضيها.702صالثافيوالفممخصرأ،123ص
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الأولىالتةالأيامحالهووهذا.والحركةالتغيروجدخلقهزشفي)97"(لأنه،الزمان

اليوموفي.ألادساليومفيالخلقاللهأتمحىوالأماسىالاصباححميتفيهاالتيالسبعةأو

نأعلبنامستحيلبل.هذهالأياممننوعأىنعرفأنعليناالصعبومن.اسزاحألاج

آونصد!ا)08"(.ننصووط

الثعمس:خلقتبلاليوممامعنى4-

نأبمعنى،صباحوكذلك،تنربالثمسأنبمعنىماهلهأليومالعاديةخبرتنافي

بحسب،الأشياءاللهخلقفيهاالتىالشةالاْيامهنالأولىالثلاثةالاْيامبينما،تثرقالشص

الرابم.اليومفي!التكوينسفر9يخبرناكماصنعتلانها،شصىبدونمرت،التوراة

كد!حمااعكاه()الظلمةعنالضؤفصلوانه،()الضوءخلقأدتهانيخبرناوالوحي

الضؤمننوعأ!ولكن،(night)الليلأسموللظلمة،)!4(اليومعأصمالضؤوأعطى

هذه؟وألاماصيألاصباحهذهطبيعةهيوما،التمييزوضعالحركةهننوعأيوهع،كان

بدونبهلومنأنوعلينا.ماحملنعرفأنولانسطيع،الحسيةخبرتناوراءأسئلة

شك)81،(..

في،تعببعداسزأحأدتهانمعناهايكونأنيمكنفلا،"الراحة9فيالقولهذاومثل

البيتفرح:نقولكما،اللهفيالرأحةيجدونالذينأولئكراحةبمعقبل،السابماليوم

(The joy of the house)وكما،البيتذلكفييهزجونالذينأولثكفرحبمعى

يجدونالذينأولثكراحة،(ك!ول9ح!ا39)اسزاحاللهأنفعى،سارةرسالةنقول

الراحة.أدتهأعطىلهموالذبن،أدتهفيالرأحة

:الأبديالعودفكرةرض!5-

،وأحدةمرةالبشروفدى،مرةصلبالميحلأن،الأبد!7العودنحرةأوغسطينيرفض

الوصوليمكنبدأيةلهما.نهايةلهفلبسبدايهلهلي!وهيا،نهايةلله،بدايهلهماإنلم

الثأفي،القمحوار.واليوميالنحويويحيىالضالىومهمالجكلمينمحظمجوابهوهذا)97،(

البحث.هذامنياْقيفيمااتكلمينمذهبوكذلك،وائاك

)048(

)،81(

134

436-435,.TheCity: op. cit. Ch..6 p
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الماضي،إلىالحاضرمنلهأولإلى

.(tAT)الماضي

فيلهأولإلىالوصوللايمكنبدأبةلهليعىوما

عنها:النابعةالمشاكلوحلوجودهكللاصولتفيالعالماقهخلقلماذا6-

العرضفيثفيرمماجىأىدونوهنجمديد!عل،والعالمالإن!انخلقافهبدأ:يقول

eternal)الأزليةللخطةوخأبل،الامةوالصة plan).نعرفأنسرفهوذلكومع

عقلناان.خلقماخلقفيهبدأمحددأَ)483(زمناَالدائمادلهاختارولماذا،هذأحصللماذأ

الفرض:مثلاَفروضتقديمالممكنهنولكنالؤالهذاعنللجوابتؤهلنالاوخبرتنا

خالق،دائماَهوبل،للخلقبدايةفلا،دائمةومدرته،هوجودداثمأهوطالمااللهأن:التالي

وذلرث،وفدرنهاقهدوامامتدادمع،آخربعدواحداَتمتد،نهاثيةلاعوالمبتسالالفولمع

الفرضهذاأوغسطينويرفض.)"18(اللهمعأزلياَانفرادعلىمنهاواحدأييكونأنلتجف

للعقلمخالفةالفرضهذافيأنكلامهوحاصل.يرفضانهوالعقلالعقيدةانأماسعلى

mortal)الفالطالخلقانبافترأض creation)خلالمتغيرانهولو،البدابةمنذوجد

مخلومةغيرالملائكةانقيلإذانفسه)048(الوقتوفي.بعدهآخرومجيءخلقبانعهاء،العصور

فحندئذ،السيطرةدائموالله،عليهميسيطراللهلاْن،زمانكلمبلوجدتبل،الزمانفي

انهاصحعحاَإذأكانداثماَتوجدأنمخلومةلموجوداتبمكنهل-أوغطينيقول-اساْل

لماذا:سيكونالجوابأن-أوغسطينيقول-المحتملمن؟الزمانيكونأنقبلوجدت

الزمانأنهذاومعنى.داثماًموجودصوزمانكلنيبوجدمالأن،نقولهماهذابل،لا

مقبولاَليسفهل.متتابعةسابقةوعوالمنجومحركاتمعبل،الحاضرعالمنامعيبدألاهنا

هذأاخزتفاذا؟دائساَموجودفهوالأزمنةكلفييوجدماإن:يقالانالحالةهذهءاذن

-co)الأزمنةكلفيالدائماللهمعدائمونالملائكةإنمائلفأنا،الجواب eternal،)

معخل!واانهمبمعقموجودون6لماَدبأنهمنجيبهل؟مخلومونانهمهذامعيقالفكيف

فهمذلكومع،الزمانكلفيهوجودونفىوفذا،معهمبلىأالزهانلياسوأن،الزهان

فيموجودالزمانأنفيلكلاأحداَأنولو،مخلومةالأزفةننكر/أنلالأننا،شلوقون

)،82(487-486.9.City BK. !..14-13.hCوأوضحنا+"pايونانعدالتولهذاممادر
المطولة.02صحاضةالاْولالقمحوار....والملمبن

)483(094.it.Ch. 15 p0احop

صياْقي.طانظرتيميةوابنالبنداديالبركاتأبيافزاضهرهذا)،48(

)485(094.p.cit. Ch. 15 pة
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meأme)،الزمانكل has existed for all tأT)موجوداًليىالزمانإذأكانلانه

:نقولأنصحيح.(tM)زمانهناكيكنلمعندمازمانهناككانانهفيتبع،الزمانكلمع

بدايةمعيوجدلمالعالمهذأاننفزضإذأكنا،العالميكنلمعندمازمانهناككانأنه

قولنا:مثلسخيفتولفهو،الزمانيكنلمعندمازمأنيوجدأنه:نقولأنولكن،الزمان

عندماإنسانيوجد:نقولأننظيعنعم.قظموجودأَأنسانيكنلمعندماانسانيوجد

الزمانهذأيكنلمعندمازمانكان:يقالأنبمكنوكذلك.موجودأالانعانذلكيكنلم

غيرأنهابعنيلا،دائماَتوجد-العوالمسلسلة-أو"الملاثكةأن:فقولناوهكذا.موجوداَ

كلفيموجودةوهيبمالزمانكلفيموجودةانها،دائماَتوجدأنهامعنىلان،مخلومة

حركة.توجدلا،مخلومةاشاءتوجدلمإذالانه،توجدلاالزمانفزاتبدونهالاْنالزمان

اقه،معاوأؤليةانطيعقلا,الزمانكلف!الملاكةفيصدوهكذا.زمانيوجدلاوبالتالمي

،الزمانكلفيلوصدونهمأما،أزلبهفيانهتفير،بدونموصددائمأالخالقأيلأنه

نأومع.الئابتةالأزليةمعوازليأمشاولاَيكونأنبمكن!لا،وانقالتنيرهووالزهان

أنإلا،سياْقيومستقبلمرَ،ماضيلهليسأممطفنير،وغيرزمافيغيردوامهمالملائكة

فياللهمعليسوافهمولهذأ،الماضيإلىالمحئقبلهنتمر،الزهمانهرورتقررالتىحركتهم

فاذا،.وهناالحركةبمعنىولا،الزمانبحعقلاوصتقبلطضِيوجدلاأدتههعلانه،الأزلية

هنبل،وجدأدتهمنليس،يحكهمخلوقموضوعيوجدأنهبدفلا،بحكمدائمأاللهكان

ليىولو،خلقهقبليوجداللهإن،الأزليةفياللهمعليسذلكمعوهو،خلقضيءلا

الثابتبدوامهيشقهبل،الزمانمنمتصرمةبفتراتبيسيسبقهانه.مبلهزمانباْند

abiding+أ) perpetu).الذبنلأولثكأوذطين--يقولصابيهوهذا

يقولثم.لتخدمهدالماَالمخلولاتتوجملىلمإذاوالسيطر6الخلقدائما!يكونكيف:يقولون

فهذا،نهافيحلإلىيصللكيلا،الحلولويقدمللناسالمألةهذهيضعانهأوغسطين

كليقدمأنيحاولبل،ايجابيةنتائجالمناثةهذهفييقررلاهوأنما،البشرطامةفوق

ليسأنهyA((يعرمْوأ)ولكي،م!نهاخطرهوماشجنبوأولكي،القراءمنهاليختارالفروض

اللهبتقدبرمقدرفهوالمنابالوقتفييحدثماأنأوغسطين!.ويرىشيكلفهمبامكانهم

دائماَ.معههيالتي(Word)وبكلت)488(،الأزلى

)486(

(LAY)

(tAA)
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المخصن:د؟لاراا-7

فكرةرفض"إلمطاللهمدينةمن"عثرالثانيالكتابمنا(A)الفصلفيأوكطينيعود

البشرونسلسل،الابديالعودحجةهيالفلاسفةحججألوىأنويرى،الابد!العود

لهقدرةأوعملوبدونفاعلغيرسيكونفانهابتداءمللواقهانأساسعل،يخهاوالوالم

بانهادفرضهذاعلىوبرد.الفعلأوالخلقاتدأدغير)98"(عندمابدلاوانه،الأزلبةفي

ولاتغ!!،(condition)أحوالبذيليىاللهأنولتصورنا،المقدسللكتابمخالف

ولذلك،اللهعلىخارجمنيفرضشيئأأنتعنيالأحوالإن،يكنلمأويعملكانسواء

بدأثم،أولأ(rested)رأحةفيلوكانوحتى،شابهماأوأوكسلعطالةفيانهنقوللا

اللهأما،لهاوآخرللأشياءأولإلىتعود"بمد"أوأ!أولالقرلهذافإن،ذلكبعدالعمل

فطالماالعكسوعلى.سابقلقرارابطالأوجديد)094(قرارفيهيحدثوليس،يتغيرلافهو

توجدوعندها،ابدايةفيوجودهايمغالذيهو(decree)قاءهفان،موجودة!يرالأث!ياء

hisارادتلان will)!يخاخلاانهيظهربهذافالتهبعد.يخماا!جودأغهاالتى

فيظلانهطالما،الخلقهذافيلهامصلحةلاالتيخيريتهمنيوجدهمولكنه،خلقهإلى

الابديةفيالأخيارنفوسخلودإن.لها)994(بدأيةلاالتيالأزالأزلهندونهمدائمةسعادة

294)()الدوائرفكرةعلىردأكبر yclical revolution)الأبديالعودأو.

هوبل،وممبلوحاضرماضٍإلىينق!مولاينغيرلااللهعمانأوغسطينيرىوأخيرأ

عقل،أوج!ملهليسلأنه،بالعقلأوبألمينيرأههابينفرقولا،لديهحاضرجعيأ

دائم.حضورهوبل،زمانفيليسانهكعلمنا.)394(،ليسوعلمه

ألارادةوتعلق،زهانياًالعالموحدوثاللهوجودمسألةمنأوغسطينموتفهوهذأ

ومسلمينمسيحيينبعلىهللقكلمينشيئأيقيلايكتادهنا-3وهو،ومتدونوقتوتخصيمى

موجداً.يكنلمأنبعدلاشيءمن،3لمللعاأدتهبايجادالقولفيبتابعهممن

كلا*

بب.لاأنهولواتاسةالعلةدليلهوهذا)948(

)094(

)194(

)294(

)394(

Nrv
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:""الاعزافاتفيأوغطينعندالزمان

وثاكلهللزمانيخصصهالذي،عشرالحاديالكتابهنوالثافيالاْولاغصلينافي

يوضحالثالثالفصلوفي.)49"(وي!اعدهالحكةمغاليقلهيفتحأناللههنأوكسطينيتوسل

فيموصىكتبهاالتيي!والأرضالسمواتاللهخلقالبدء"فيألاَيةمعنىهيمشكلتهأن

الرابمالفصلوفي.صادقوهرسى،معناها)59"(عنليسألهالاَنهناليعنموسىلاْن،التوراة

بنف!ها)69"(،نفسهالاتوجدلاْنهاهوجد،علىتدلوالاْرضالسموأتأنفييين

وفي.منظممنبدفلا،ونظام،هـجمر)794(منبدفلاتغيرفيهاثم.وجودهاقبلوجدتوإلا

لبلوحده6،بلكمانولامنهاد،ليدهليس؟صنعمااللهصنعكيفيسألالخاسادفمل

The)الكلمةأنيوصحوالسابمالسادسالفصلوفي.A(4)خلقما Word)اقههعس

نأيببنالثاهنالفصلوفي.)99"(ومكلزمانكلخارجوانها،خلقماخلقوبها،أزلية

مبليفنىماوفناءيوجدمالوجودالمحددالكلمةعمفوفقالاْشياءهنينعدمأويحدثما

ال!مواتادلهصنعبهاالتيالبدايةهيالكلمةانيقولالتاسعالفصلوفط.()..ْذلكحصول

وحكته.ادلهحقيقةهو()1.ْوالابن،والأرض

فالهاطرحهأنونلاحظ.الزمنمث!كلةبطرحأوغطينيدأالعايثرالفصلفيو!ط

ثاءتاقهاراد!أنقررباْناكقهناكلانهاقه""مدينةكابفيلهاطرحهتجاوز

قديمة،أممحدثةهيهلأي،نفسهاالارادةلتشاولالمثكلةيطرحهناولكن،واختارت

ماذا:يمألونالذينأولئك:فيقول.قديمأأوأزلياًالمراديكنلمفلماذامديمةكانتوإذا

فلماذا،شيءعملوبدونراحةفيوإذاكان،والاْرضالماءخلقمبلبفعلاللهكان

أقول،تجلمنيخلقهلمشيءلخلقالالهيةالارادةكانتفاذا؟الأبلىإلىكذلكيستمرلم

.،فاتلاعزاا!بكا(494)

,Confessions:New TR. by .R .S Pine - The Penguin Classics

253-255..London..6191 BK. )U. Ch..2-1 P

(594)256.op.cit. Ch. 3 p

لكدكط.باءاتدافلاصتاعدنجدهمااهذ(694)

ضراط.عنبحثا،الذكرياتاكنوفرنعنديردكما!راطعدمعروفالنظامديل)794(

)894(257..op.cit. Ch..5 p

op.cit..ثاح7-6.!925)994(
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أزليةاللهذاتإنالقولمعهيصحكيف،ادلهحركجديدآمؤلرآوكاْن،جديدةالارادةكانتإذا

true)حقيقية eternity)،قبل.منأبداَتكنلمفيهجديدةارادةاستجدتبينما

يمكنضيءلالاْنه،خلقأيتحققمبلهوجودةانها،المخلوقالشيءليستهياللهوارادة

ادته.ذاتأوادلهجوهرمنجزءهياذنادلهفارادة،الخالقارادةتتقدمهأنمبليخلقان

نإنقولأنعندئذلناحقفلا،مبلمنيكنلمشيء،اللهذاتفيضيءبدأاذاولكن

أرادمايصبحلمفلماذا،أزليةالموجودأتلاِلجاداللهارادةإذأكانتولكن،أزليةاللهذات

؟أزليأ)205(،أزليأايجاده

ويقولأيأزليةمعنىفيوضح.عشرالحاديبالفصلابتداءاثكلةبحلأوغطينويبدأ

واعتبروا،والمستقبلالماصدمرورتصورتركواإذاالمشكلةهذهمنالتخلصيعتطيعونالناسان

يتصورونكمايتصورونهِاانهم.الاْزليةمعانيمنبعضاَسيلصونعندثذ،واقفأضيءكل

نايرونهم.أبداثباتلهلبسوالزمان،(Foreverstill)دائمثباتهيبيفا،الزهان

لانها،الماضيفيبعضاثربعضهاتمرالتيالحركاتهنكبيرعددمنمداهياْخذالزمان

لاْنها،المافيإلىيتحركثيءلا"!الآزلبةفيولكن.واحدةمرةجميعهاتسترانيمكنلا

أبداً،واحد!هرةجميه،يوجداويحغر،لا،أخرىجهةهنالزمانلينما،حافركلها

الماضىمنكل.الماضيآئاربتغدائمأوالمقبل،المقبلبواسطةيد!دالماًفوفالمافي

eternal)الدائمالحاضرفيونهايتهابدايتهاتملكوالم!تقبل present)،للناسأمكنولو

عنالجوابإن.مستقبلولاماضٍ(لها)3.ْليىالازليةأنسيعرفونفانهم،فزةيكنواأن

كل،المخلوتاتالمقمودكلإذاكان:هو؟الخلقبليفعلافههاذاكان:السابقالؤال

الوالفيونحن،خلقهمناَجزسبكونلأنه،ثئأيفعلبكنلما!هان،لالجواب،خلق

مخلوقأيهناكيكنلمأنهفيالتيقنكيفهيالمشكلةوتصبج.خلقكلمبلوضعناه

هal،عملبدونالاعدَلاط!أعصوراَاقهانللقولمعنىلاثم.)".ه(الخلقمبل،خلقأو

بل،عملبلايكنلمفالته،زهمانوألاْرضالماءمعاللهأوجدهالذيالزمانمبلإذاكان

المخلومات،معالذيالزمانهذاقبلزمانيوجدلااذاكانولكن،الزمانذلكصنع

ولكن،الؤهانتجلاقهان.للسواللاعمعنىوبالتالي،زمانيوجدلالانه،مشكلةتوجدفلا

ينتهي"لاحاضممياقي،(ineterniy)بالاؤليةبل،بالزمانليسالزمانيشقالله

السنينجميعإن.واحدآنفيآتزمانكلوبعد،مافيزمانكلمبلاللهفانوبهذا

)205(

)305(

)405(
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لانه،أليومأبدآهويومكولكن،وأحديومأيامك"وكل،دائمثباتانها،لديهحاضرة

يكنلمأنهنقولأنالصوأبفنولذلك.(.ْ")ْألاْزليةهوويومك،للغدمكاناًيعطيلا

أزلمطزمانلافانهولذلك،صنعكمننفسهالزمانلأن،شيئاًصنعتتكنلمعندمازمان

جوابيوجدلا؟اذنصد.زطنصفليسالزمانينيرلمإذابينما،تتغيرلالأنكمعك

ولكنه،أحديسألنيأنتي-لاوغسطينعاثدهناوالضمير-لمطواضحانه،وسرجسهل

يمرشيءثمةبكنلمإذاانهقولهاستطيعمماوكل.لهمعرفتنانستوضحاننريدحينغامض

كائنشيءيوجدلاوإذأ،مشقبلزمانفلا،سيحدثشيءلاوإذا،ماضِزمانفلا

موجودينوالحافرالمافييكونأنيمكنكيفاثحةالأقامفذهوبالنسبة.حاضرزمانفلا

دأئماَبقيإذافانهالحاضراما،أهوجوداَيصرلموالمشقبل،موجودأيعدلمالماضيينما

الحاضرإذاكانولكن.الزمانوليس،الأزليةأمامفنحن،ماضياًليصبحيتحركولم،حاضراً

كونهسببأنطالماموجوداَالحاضرحقيكونفكعف،ماضبأيصبحلانهفقط،زماناَيعتبر

فقط،موجودالزماناننقولأنيصح:أخرىوبكلمةموجودأ،ليسانههوموجودأ

ذلكومع(وجودأ)6.ْيعدلموالماضي،ماضياَيصيراعتبارهأي،هوجودغيركونهباعتبار

عاممائةاننقول:ذلكثال،المستقبلأوالماضىنعنيبينمامصيروزمانطويلزمان:نقول

قصيرأَ؟أوطويلايوجدلامايمونأنبمكنكيفولكن،ستاْتيأو،مضت،طويلزمن

طويلزمنانه:القولمنفبدلاَولذلك،بعديوجدلموالمستقبل،موجوداَيعدلمالماضيان

إكأكل-إان.طويلازمناًسيكونأنه،المستقبلوعن،طويلازمناكانانهالماضيعننقولأن

يعدلمفأنه،هاضيأأصبححالماولكن،طويلاًالوجودفيي!شرأنيمكنعندماطويلاًبكون

طويلاَ،كانالماضياننقولالابجبلذلك،طويلاًليسفهو،طويلايعدلموإذا،طويلأ

ذلك:منبدلأنقولانعليناذلكمنالضدوعلى.مرجودأَيعدلمماضياَأصبححالمالانه

طويلأ،يكونأنبمكنلانهحاضرأَكانعندماطويلاكاننتكلمعنهنحنالذيالزمانان

ولهذا،هوجوداَيعدلمانهيعنيالذي،ماضياًيصرلمبعدوانه،حاضراًيكونعندمافقط

نأعنيكف،ماضياَيصبححالماولكن3،طويلانهعنهيفالأنيمكنموجودمافمثيء

.الاطلاقعلىموجوداًيكونأنعنيكفلانهطويلاَ،يكون

نأيمكنهل؟تحنيماذأ،عاممائة،طويلالحاضرانيقالأنيمكنهللزىوالاَن

بعد،تاْتلمسنةوالنسعونالتعبينماحاضر،فهي،ألاْولىالسنةفيإذاكنا؟حاضراَكون

)ء05(

(6)°'
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،ماضأنهانعد،لمالأولىوالنةحاضر،فى،الثانيةالسنةفيكناوإذا.مستقبلهي

،يومأولثم،أسبوعأولثم،شهرأولأخذنالووهكذا،بعدتاْتلمسنةوتسعونوالثمان

يومهوالحاضر"عامامائةمنولكن،موجودوحدهالحاضر،الزمانأجزاءبينمنأنهيتج

معالسابقةالطريقةنفسعلى،منهصاعةبلحاضرأ،كلهاليومليسولكن،فقطواحد

فقط،اللحظةهوسيكونالاعةهنالحاضرانبحيثحاضر،كلهاليستالساعةثم،النة

أمامإلىفتنقموبقاءأمتداداللحظةلهذهكانولو.ستقبلبعدهاوما،ماضمبلهاوما

وحالما،مستقبلبعدهوما،ماضمبلهوما،الأوسطجزؤهابل،حاضراًكلهاتكونلابحيث

ناوهيحقيقةإلىنصكوهكذأأيفاَ.ومستقلماضلهيكون،طويلالجزءهذااننقول

الزمانجزكانإذافقط،طوللهيكوننعم،نمبقاء،أوطوللهليىنفسهالحاضر

هناكاننقولالحالةهذهوفيحاضراً،صارباْنموجوداً،أصبحيوجد،لمالذيالمتقبل

يكونأنبمكنلانفسهالحاضر-رأينا-كماولكن،طويلاًيكونأنويمكن،موجودأشيئأ

مدة)705(.أوبقاءأوطولله

نأيمكنولكن،لبعضبعضهاونقيس،ونقارنها،الزمانفتراتنعرفنحنذلكومع

لأحديمكنلألأنه(،passing)ماراَالزمانيكونحينما،فقطقياسالزمنلفزاتيكون

الزماننعرفأنناوالتيجة.يقاسلايوجد،لامالأن،مستقبلأوهاضوهويقيسهأن

نأيمكنلاولذلكموجوداَ،يعدلمفانهيمر،حالماولكنيمر،عندمافقطونقيه

لهانتبينبينما،أقامثلاثةللزمانانعرفتولداَكنتعندما:أوغ!طينيقول.()8.ْيقاس

هناكولكن.وجودأليساوالمستقبلاعلماضىالآخرينانطالماالحاضر،هو،فقطواحدأقماَ

منيمرعندما،سريمخبأمنبخرجالزمانوان،موجودانوالمستقبلالمأضىانيقولرأي

رأىوإلاكيفالماضيإلىالحاضرمنيتحركعندماالخفاءإلىيعودوأنهالحاضر،إلىالمتقبل

الذبنالناسفانالطريقةوبنفس(،سيأقيعماوأخبا.هماضنبوبا)أييوجدلمماالأنبياء

رأوهيكونوالمإذاصحيحلكليضعوهأنيمكنهملاعنهبتحدئونأو،الماضيصفون

المافيأنبدلاإذ.ألاطلاقعلىشؤبتهعليهمفيتحيلالماضييوجدلموإذا،بعقولهم

قط،موجودانالحافرفيانهماهوهوجودانانهمامعنىولكن.ه(وجود)9ْفماوالمقبل

حافرانانهماالحاضر،فيموجودانانهماومعى.بعديوجلىلموالمتقبل،يعلىلمالماضلأن

05()V
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طفولتيأنذكرأنومعنى،ذهنيفيأنطباعاتشكلعلىموجودةطفولتيحوادث،ذه!في

أتصورهاالحاضرفيانقوأصفها.،الأيامتلكأتذكرأننيهو،بالفعلموجودةتعدلمالتي

لوكما،المشقبلعنيقالنفهوالشيء،ذاكوقيفيموجودةزالتماصورهالأن،لنفس!

لماصوراَنستحضرولكننامتقبلأ،زالمالاْنه،يحدثلمنفهفالعمل،سنفعلهفيمافكرنا

ضؤعلىسيحدثمابم!تقبلمعرفتنامن،لديناحاضرةومثاهداتتصوراتمنسيحدث

بل،المستقبلنرىلانحنحاضرأ.المحتقبلبصير،بالفعلتموراتنانحققوحالماالحاضر،

يستطيعوبواسطتها،بالفعلالموجودةعلاماتهاأوالمشقبلةالأشياءأسبابنرىالحاضر.نرى

ولناللاْنبياء،الم!تقبليوحيأدتهأن0بعد)051(توجدلمأشياءعنتصوراَيكونأنالذهن

فليسولذلك.موجودانالماضيولاالمشقبللاأنهمرمماتضح.(اْالأضياء)1علاماتبواسطة

هناكبثالانوالصحيجالحاضر.هوواحدجزءبل،للزمانأجزاءبئلاثةالقولالصوابمن

هذهوهل،سأقيلأث!ياءوحاضر،حافرةلأثياءوحاضر،مضتلأثعاءحافر:أقامثلائة

الذاكرأهوالمافيةللأشياءفالحافرآخر،وجودأىفاوليسالذهنفيتوجدالمختلفةالألسام

(memory)،ابايثرالالراكهوالحاضرةللايفياءوالحاضر(direct perception)والحافر

بوجودالأقراريمكنالمعنىوبهذا،(expectatأon)التوقعهوالمستقبةللاشياء

.)512(الزممان

المذاهببعضراففاً،نقي!هأوكيف،الزهانهوماكليركزاللاحقةالفصولوفي

بقاسالزمانانقلنا:يقول.الزمانلموفعوعيةانكارمع،ذهننانقيسانماانناإلىمنتهاَ،فيه

مانقيسلاونحن،الزماننقيسلأننا،نعرفه،ذلكنعرفكيفولكن،يمرعندمافقط

نقيهونحنولكن،الجريانحالةفيوهوفقطالحاضرنقيسفنحنموجود،غيرلاْنهمضى

منيأقي؟يذهبببيءأيوإلى،يمرشيءأيوبواسطة،الزمانيأتيأينمننعرفأنعلينا

وأبقاءلهليسمابواسطةبعديوجدلمممايأقيانهأي،الماضيإلىبالحاضرويمرالمتقبل

لمدةبالنسبةنمْيهانناهوالزماننقيعىأننامعنىولكنوجود.لهيعدلمماوإلى،طول

لاْيولكن.كذأمنأطولأوكذأطولمثلانه:نفولأنهثل،معطاةلمدةبالنعبة،قياس

وليسيوجد،لالماقاسلالاْنللماضيولا،للمقبللي!،الزماننرجعنحنشيء

"زمانمثلكلماتأنيوضحثم..(وامتداد)31ْبقاءلهلي!ماقياسيمكنلالأنهللحاضر

11(5)
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لابحيثالوضوحمنوهي،معناهاعاديانانكلويفهم،ومسعملةمعروفة"وأزمنة

بكونانأوغطينوينفيمحيز)"اْ(.الحقيقيمعناهافانذلكومع،إيضاحإلىتحتاج

فاقاالعكسوعلى،أوكوكبنجمأيحركةهوولا،القمرأوالشسىحركةهوالزمان

الذيالزمانضحفتتنرقماحركةان:نقولكأن،الزمانبواسطةالأجامحركأنقيس

إلمىالطلوعمنالثسرحركةبدأيةمدةانهمعنبرين،يومنقولوهكذا.أخرىتحشغرقه

هواليوم!ل.يومأساعة)12(وقتلكانساعة)12(فيهذأالشسىأكملتولو،الغياب

بأنهويجيبهوكلاها؟أمدورنها،لإكمالالمطلوبالوتتهوأمنفها،الثمىحركة

ساعة،فيمدارهاالمسمطعتلوحتىبوماَضىاليوملاْننفسها،الص!حركةليى

فلن،دورتهالإكمالفعلاَالثمستستنرمهالذيالزمنمقدارهوثانيةجهةمناليومكانوان

بجبالحالةهذهففي،واحدةساعةإلىوالغروبالطلوعبينالمدةقصرتإذايومهناكيكون

صواءيومهناكيكونفلنالثالثةالحالةوفيواحد.يومليوجددورة)24(الثص!تدورأن

الثسىماكانتهوالزمنمنبمقدارسكنتسوأءاوساعةهدةفيمدارهاالثسحققت

لاْنه،السماويةالاْجرأمحركةبواصطةيوجدلاالزمانانوالخلاصة.دورتهالتكلتحتاجه

ولكن،ستقفحقاًالشسىفان،معركةليربحمتوسللدعاءاضجابةالشسسوقفتلوحتى

الشمسحركنليسهونالزطان،وكمامقداهـلثيءماهوفالزمان.مارأ(اْ)ْسيبقىالزمان

نف!ليستهيالجمحركةأنوافجفانه،أيغأالأجسامحركةليسفهو،كوكبأيأو

وأحيانأ،مختلفةصرعاتفييتحركأنبمكنالجعمنفسإن.الحركةهذهنقيس؟مامعق

أنه:نقولونحنأيضأ.سكونهبلحركتهفقطلي!نقدرأونقي!نحنذلكومع،يكن

.()61ْالحركةليسفالزمان.الحركةفيأمضاهاالتيالمدةهثلالكونفيالجمأي-أمضى

معنىولاطويلأزمناًالزمانعنتكلفوانهالزمانهومايعرفلاللانانهأوغسطينويقول

إلىنن!هي-أوغطينيقول-الزمنقياسمسألةإلىعدناوإذايمر.الزمانيكنلمإذالذلك

مقدارهوفهل!أعرفلاضيء؟لاْيولكن،امتدادأو(extention)مقدارالزمانأن

أقيىاننيأعرف؟تلكمنأطولالمدةهذهانأقولعندماأميسأنأضيءأى،نفسهللذهن

فيآئارهاتنركالأشياءان.نفسهذهننانقدرأونقيساننا.مرَالذيلا،يمرالذيالحاضر

موضوعييثيءهوالزمانأنعلىيصرأنلعقليأممجألا"ويجبذهننا،

()514

)515(
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()(517 objective)الزمانأقسامبينالعلألاتيرتبالذيهوالذهنان

يمرتوغالذيفالمتقبل.والذاكرة،والانتاه!ايو2:وظائفثلاثوبوجد،الئلاثة

والماضيالمستقبلأنصحيحتذكَر.الذيالماضيإلىأنتباههوضعهوالذيالحاضرخلال

كذلك.للماضيوالتذكر،للمستقبلالتوغ،موجودكليهماالذهنفيولكن،لهماوجودلا

ومع،المرورلحظةفيإلالهوجودلالانه،وأمتدأدمدةلهليىالحاضرأنينكرأحدلافانه

غيرفيهايصبحالتيالحالةإلىموجودهومايمروبوأسطته،يبقىالذهنانتباهفانذلك

للمستقبل.طويلتو2هوالطويلالمستقلبل،الطويلهوالمستقبللي!فانهولهذا،موجود

للماضي.طويلتذكرهوالطويلالماضيبليوجد،لالاْنهطويلاً،ليسهوالماضيوالزمان

نامعحاضر،دأئمأالذهنيألانتباهفان،مقطوعةمراءةلىع-أوغسطينيقول-أركزعندما

نأعمليةفيصتقبلاَماكانيمرالانتباههذاوخلال،سياْقيوبعضهامضىبعضهاالمقاطع

إلىينقصالذيللتوغبالنسبةيتعالذاكرةمجالفأن،العمليةاستمرتوكلماماضياً،بصير

حقلفيكلهيمرحتىألاستطهارأوالقرأءةمنانتهيعندماأي،توعىكلينتهيان

(.)81ْوالتأريخالفردحياةكلعلىصادقوهذا.الذاكرة

-!لأهـ!لأعلأ

المتكلمين:عندالزهان

والاْيجيافيازيبحسبالمذاهبذكروعنداللغويالمعنىعنالكلامفيتقدبمفيما

المعاجم،بحسبوكذلك.الزمانفيالمثكلمينلمذهبذكروغيرهموالاشعري،والاْزرقي

عملبينماومدىالاْعمالبينالفرقإماهو،المصادرهذهكلبحسبوالزمان،والمفسرين

دورأنأو.()12ْالفلكحركةهوأو.وبالعكس(بشيء)20ْشيءتوقيتهوأو.()19ْعملإلى

أوانه.()42ْالفلكحركةمقدارأو.(والعهار)32ْالليلمرورأوساعاتهوأو.()22ْالفلك

)517(

51()A
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اللغو!.المعقانطر،الأضرىنقلببالهذيلأبيقولهوهذا)951(

والمذإ!..اللغومميالمعنىراجع،للمتكلم!تذلكالأزرقيينب)052(

فلوطرخر.إلىأصلهوينبالبلخيبحبالملبتمولوهوالأشربَبحبالجا!مولوهو)521(

.اللغويالمئانظر

أودوكنتالزمانفيالحلاءأضماهـأبرجحعتومْد.اللغويالممنى؟الارحوإبرةالاْ!!قيتول)522(

اجحث.اهذاخا!تالتوحيدىرأىبيموسنوردهبهاالبحثففاقإيرادها

اللفولى.المعى.والزركيالطبرفيرأيهر)523(

نلبل.بعدم!هبهوسبأفي.الك!فدي)،52(
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ومتكلدلالةهوعموماَاللغويينوعند،2.()ْالفلكحركةهيالمدةبينا،المدةمنجز

يعرفلاعرضهوأو.النةفي7)260(الفصلعلىأوالدهركلعلىفيطلققصير،أوطويل

.(.TVهو)ما

منجزالباملافيعندوهو،والجبألي،العلأفعندالزمانمعنىذكرناأنسبقلقد

ضيئاَليىالزمانانلمكوبهمعاصربهوديمتكموهوالفيوميوعند،معه)28.(ويبدأالعالم

منأخرىبعدحالاًالموجوداتهذهبقاءانحقيقتهبل،كلهاالدنيافبهالفلكعنخارجأ

هذاوعلى.وجهعلىزمانيقالأنفامطالموجوداتهذهتكنلمفإذا،دونهوماالفلك

ومعله،(،)29ْالمخلوقالعالموزمانالعالموجودمبليفعلاللهماذاكانثكلةتحللأساسا

.)03.(الماتريديعند

،مخصوصبحادثوليسللثيء،وقتاَالموقتجعلهماهوالومتانالمفيدويرى

ومتإلىوجودهفيمحتاجأالفلكيكنلمفلذلكالفلكحركةعلىيقعإسموالزمان

،الجرمبقاءمدةهوحزمأبنعندوالزمان.(en)الموحدبنسايرالقولهذاوعلي،زمانولا

هومحدودالزمانانوسبب،وعدمأوجوداًفساومانهاأكلط،كذلكفالعالممحدوداكانولما

وما،لماضنهايةآنكل،محدودالمحدودةالمتجزئةالأجزاءومجموع،الزماننهايةالاَنأن

فهوالزمانوكلالثيءوكلآخر،ويتدئزعانبفغ،أبداَوهكذا،للمسمبلابنداءبمده

ليسالأدلةإيرادانملناونحنأخرىأدلةحزمابنويقدم.محدودةأجزاءهلاْن،محدود

منمضىماانيقالفلاحزمابنعندزمانفيليسوادته.البحثهذايتناولهمما)23ْ(

للزمانانعلى-)33.(حزملابن-والقولأوردناالذيالدليلبنضقناهِالآناليوجوده

بداية.

تجلوجودلاوان،العالممعوبدايتهالزمانعنحزمابنكلاممنيتخلصوالذي

25(
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مثلحزمفابن،الكنديهذهبهنجدأمريبمذهبهانهووهميةوالبعدالقبلوان،ذلك

كانوان،الماضيجهةمنمتناهأنهالتبجةفتكونمعجزئمحدودكأنهالزمانيعاملالكندي

وبالدليل،،والنارالجنةخلودعنالقرَأنبانجارواجبهوبل،جائزالمستقبلفيبقائهإمكان

هوبل،عددهوليسعندهوالزمان.(آخر)"3ْلهيكوناأنبجبأوللهماكلفليعىوعليه

الججم،فيالعرضوجودمدةأومتحركاَأوساكناَالجرموجودمدةهو"الوجودمقياس

والزمانوالعالمأوالمحمولاتالحواملمنيخهوما(3ْ)ْالفلكوجودمدةهو:نقولأنويعمه

وإذاكانت،زمانهفكذلك،هتاهغيرموجودأومتناهيةكيرمادةهناككانفإذا،قأوقان

()63ْالآنأنبمعنىمنفصلاَ،ول!يسمتصلكموالزمان،الزمِانفكذلكمحدودة()أوكان

،وعلىرياضيةمقدماتعلىالكندياعتمدكماوبعتمد.حقيقياَمنهجزءاولا،للزماننهايةليسهو

تابمفهوالمستقبلفيياقيوماالحاضر،الاَنإلىمتناهالزمانانإلىلينتهياتطابقدليل

هوالزمانلاْن،الحالمفكذلك،أوللهوالزمان،للزمانمفارقكيرالحالمولماكان،معدود

.متحركفي)537(والحركةالحركةعدد

الزمانوتساوق،وحدوثه،الزمانتناولوالكندىالكنديعنللكلاميجرناوهذأ

فيالأخرىوالمذأهب،بالاَنالزمانوعلامة،زمانفيليسادلهانوكذلك،والمتحركوالحركة

متناهالعالمجرمأنأصاسعلىللزمانبدايةاثبات،وكذلك.مذهبهذلكنببماالزمان

هذانجدأمول،للزمانبدأبةاثباتأصاسعلى،والعالمالحركةتناهياثباتوكذلك،بالمكان

الخص!ة!الجواهركعاب9رسالتهفيالزمأنمعىمنالمحددموقفهونجد.)38.(رسائلهفيكله

ذاتها،الحركةهوالزمانانقالواالذينقدكذبوأنه،الحركةليسهوالزمانأن:فيقول

وأ،للحركةعادعددهووالزمان.المتحركالثىمبأحوالتبعلقالحركةبيناشزكالزمانلأن

المتصلالعددمنبل،المنفصلالعددمنليعىالزمانلكن9و،العدد!سوى"ليىهو

،متناهوالزمانأ.المتقبلوبين,:.)cفهالماضيبينمايواصلالذيالموهمالآن!وهو9

ريدةأبولخصومد.الذاتماركيروانهاليء،وجودمدةوهووالحركةبالج!مومَصل

91-02.صخا.83-85،ص4،ج14-18،صاجحزمابنكذلك)534(

25.صخاكذلك)535(

13-18.صجاكذلك)536(

13-18.صكذلك)537(

،122-113،117،911صاجريدةأبرافادىعبدمحمدنئر.الفلفيةالكنديرصائل)538(

القاهرة،34-32ص2وج،0591القاهرةطبة.502-02،،916،017،691،891؟152،161

5391.

.32rt-ص.أولىرطلة2.خ.رصانل)953(
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بعضفينخالفهننا7لأملخصهيليفيماونوردجيدأ،تلخيصاًالزمانفيالكنديمذهب

وانأالآجزاءلابنةغير،الحركةتعدهامدة"الزمانأن-الكندي-يعتبر":اشتاجانه

للحركةعادعددأنه"...للعملالمفروضالزماننهاية"أبضاَالمتكلمينعندهوكماالوقت

لكل"الان"أما،الحركةفيسوالبطالسرعةإدرأكعلىتاعدالتيهيالزمانفكرةانوبرى9

اعتبرإذاولكنزماناَ،ليى!ولهبثاءلالماكانوهو،الالطبالزمانالما!يالزمانيصلها

فقط،الاصتمرارأوالاتصالوهو،الزمانمعىأدركآنإلىآنمنالانكالبقلهالانان

و"كان،متصلكملأنه،متصلانهرغم،بعدأنويمكن.والبعدالقبلبمعنىمرتبطوهو

العالمعنصنقلايوجدلاوالزممان..ذاتهفيوجودلاالزهانلانالداتلارغير"مؤما9َاع!ن

بعديتحركلاوهو.كونحركهَووصدهإلايوجدجحيمللا...بدايةلهحادثوانه،وحركته

منلماكانولكن...وجودهمدةهوزمانفيإلاأيضاوجودهينمرولا،زمانفيإلاذلك

بح!بأو...مانوعمنحركةبحسبإماتقاسوجودهمدةفان،صاكنهوما،الموجودأت

متصلِوزمانالوجودمدةهوزمانبينعندهنميزأنونستطيع...غيرهمتحركحركةمقدار

جوهراولاذاتالبتحالكلعلىالمدةهذهولكن.بالجغيراتخاعىوهو،والتغيربالحركة

الزمانكانوإذاهوجود...هوماوجوداشممارإلىترجعاعتباربةهيبل،بذاتهتائماً

،الزمانفييكنلم،العالموجودأعني،الخلقفإن،العالمهذازمانهووكانحادثأ،

لأن،زمأنالعالمبليكنلملأنه،بالزمانلابالذاتعليهمتقدمفهو،العالمعلةاقهولماكان

)."ْ(0001(الزمانفيليساللهباْنالكنديويصرح،المتبدلالمتحركللجرمالزمان

الكنديأناستنتاجهانإلا،صحيحالكنديعندالزمانعنالكاتبيذكرهماوحقا

بذاته،مائمأذاتأولاجوهراًليتمدةانه:فذاتتمةوموله،ذاتهفيلهوجودلاالزمانيعتبر

وأيضاًمطلقةالاْحكامهذهأقول،موجودهواموجوداعتمرارإلىترجعاعتباريةمدةهيبل

طالما،اعتباريأأومتوهمأنفطالزمانيكونأنوببنللاَنتومنابينربطهناكفليس،غامضة

بنيءانهيعنيلا،جوهرأأوذاتاًليىالزمانكونانكما،الزهمانمنجزأليىالاَنان

نأهوجوهراَأوذاتاَيكونأنهيخرالزهأنلوجودثالعاًتسماًهناكفان،وجوديغيراعتباري

يذهبالكندينرىماوهذاتماماًأرسطومئلأى،وللمتحركللحركةمظهرأأوعرضاَيكون

علىمنهماأيمحدوديةعلىوباستدلاله،عندهوالجرموالحركةالزمانبتاوقمتدلين،إليه

ذلرن.أمكنلمافقطذهنيااعتبارأالزمانكانولوالآخر،أساس

الموجود،وجودمدةبأنهللزمانالكندكطنعريفانأرى،أخرىونقطة،نقطةهذه

بعد.فا938صجا.ريدةأبيتعلبق.زهانمادة.الاصلايةالمعارف)054(
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لووإلا.وجودادلهأنمع،زمانفيليسأدتهيعنبرأنهبدلالةالمتحركالموجودعلىإلاتنطئلا

هل:نقولباْن،للزمانبدأبةلاثباتأدلتهعليهلانطقت،زمانذاادلهوجودبعتبركان

تعريفعلىأيضأيخطبقوهذأ،حزمابنأشاركسالا،أمبدأيةلهادلهوجودمنمفىما

،زمانفيليسادلهانيرونأيضاًلأنهماالموجود،وجودمدةباْنهللزمانحزموابنالفيومي

زماناَ،دتهأضاف،اللهاستثاهدون،وجودكلمدةالزهاناعتبرالذيأننقولماعلىوالدليل

أخيرةوملاحظة.بالزمانأدتهعلامةأيالمألةهذهحولالبغداديالبركاتأبيعدرأيناكما

عندهنجدنحنإنما،وجهكلمنمثلهمانهبهبقصدلاألتكلمينضمنللبهدىإيرأديان

لي!فوهمضيءالزمانانإلىزأدهويذهب.بعفهممع-محددين-لنقلأومعهمتطابقاً

النزالىيلوموهو.تموب)؟،.(أدتهمبل،وجودهعلىالاصتدلاليتطيعوالموالحكاءوجودله

بينزمانكانانهمعناهالزهانببدايةالقولوانالزمانبقدمالقائلينعلىالردنيالاْخيرقولعلى

للعالمالباريسبقومعنىمخلوقالزمانان:قولهعلىالغزألىيلومأقول،العالموجودوأولاذ

أمول،سوأهأوزمانثالثشيءإلىألابسارةدونعالمومعهكانثمعالمولاكانأدتهان

وجودإلىاننهىحتىمضىزمانوجودتقتضى"كانإلىالاضارةانالغزالىعلىزأدهيعزضى

والنقاش،)52.(الخارجفيلهوجودلا،وهميالزمانانبالقولبكتسنأنفالاْولى،العالمأول

عندهوكما،الغزالىعندوالزمان.البحثهذاغيرفيعليهناْقيوسوف،ومتثعبعسيق

المعقولالمعنى"فهوالدهرأما.والتأخراالتقدمجهةهنمرسومالحركة"مقدارحزمابن

فوقاللهانأالعقليةالمعارفافيويقول.(أ)3"ْكلهالزمانفيالنفسالىاثبناضافةمن

هناوالزمان)".(الحدثانولاالتغيريقبللاالزمانعنصرهوالذيهرwlفوقهوبل،الزهان

ناميلولهذا،والحسابالعددمبلالفلكحركاتوالدهرالحمربعدالفلكحركاتعددهو

فيوكلا!.).".(العلوياتمعممتدوالدهر،الفلاتمعتمدالزمانلأن،الزهمانأصلالدهر

يتابمإ)6(.(اكالعهافتالكلاميةسائركعبهفيولكنه.بالزمانالأفلاكمدمعلىيدلالمعارف

معاً.بالذاتْوبالزمانوالعالمالزمانحدوثفياقكلمين

الشيرازيأنفنجد،الجكلمينموقفعنالمذاهبذكرخلالأوردناهماإلىالاَنونعود

بحد.فا15ص2013القاهرة.الفلاضةتهات:زادةخليلبنصطغ!)541(

17-92.صكذلك)542(

591.ص2791،القاهرة.الملممعيار:الترالى)543(

5(tt)64.عى،6391،دثق.الحقليةالمحارف:الضالمي

501.صكذلك)545(

54()t،...كله.والناك،اثاقالقماحوار
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نفه،فيواحدأمرانهعلىلاوجوداً-للزمان-جحلمنومنم":يفولصيناابنعننقلاَ

أوماتتلك،كانتأيهاأخرىأمورإلىبهانتأيهالأمورماجهةعلىمانبةانهعلىبل

آخرعرضوجودمعيعرضحادثعرضوالومت،أوماتمجموعالزمانانمتخيل،لهذه

موضعفييقولثم!انسانحضورأو.الصسالآخركطلوعلذلكوقتفهو،كانعرضأي

المنكلمين.منالأشاعرة)7".(مذهبهوهذاانآخر:

لمذهبالايجينقلبحبولكنوهمياَ.وليمىالجكلمينعندوجودلههنافالزمان

هوالذيوالمقدارالعددأنكرراكماالجكلمينأعنىانهما:يقولفهو،الحكسنجدالمتكلمين

التارغير(tْايصل)8الكمهوالذي()الزمانأيضاَ)أنكروا(القار.المتصلالكم

000(1.الوجهين

لابهامهإزالةمبهممتجددبهيقدرمعلوممتجدد9الزمانانالأضاعرةمذهبيذكرثم

أوردناهإكما..الخبهذاذاكوأخرىبذاكهذاتارةفيقدرالمعجدداتبينالتقديريتعاكمىومك

فيالجرجافيالسيديقولهماهناوالمهم.الخاصىالمذهبالايجيبحسبالمذاهبذكرفي

يمكنلاهذأتعريفهمحسبالزمانانيؤكدالجرجافيفان،الموضوعهذافيللايجيشرحه

ذللثنفعىعنعبارةالزمانجعلانلأنهاموجوداَأمرأبل،مذهبمهوموهوماَكمايكونأن

فيالمتجددذلكإذاكانوأيضأ.مذهبهمهوكماموهوماَلاموجودأأبراَيكونأنلزمالمتجدد

وقتأالابتدأءومدةالبقاءمدةيكونأنوجب،بعينهواحدوهومدةبقيفإذأومتاَ،نفسه

انمامقزنينكلانشكفلاوالمعيةالامزانعنعارةجعلوان،مطعاَباطلوهوبعينهواحدأ

الوقتهوالمحيةفيهالذياليءفذلكمعاَماأمرفيفهمامعنيينكلوانضيءفييقزنان

منبغيرماعليهيدلأنيمكنبل،عليهدالاَمنهماكلايجعلأنويمكن،يجمعهماالذي

إلىمقيةلهاعارضةهيبلالحوادثفيهتقعمانفسالمعيةفليست،فيهالوامعةالأمور

المذهبهذافأصحاب.قاْملعلىيشتبهلامماوذلكوالبعديةالقبليةوكذلك،فيهتغما

فيوقتهوماأعتبروإذا.عندهمالتوقيتتعاكسولذلكأوماتاَ،ألإْوقاتأعلامجعلوا

والجرجافي:الايجيعلىتعليقهفيسيالكولطويبينإ.التوقيتفيالتعكي!)9".(امتنعالحقيفة

عوهومأمر"انهبححقبل،الكلامظاهرعلىليىf_.o_eأهرانهمولهممنمقصودالأشاصةان

إلىسببلولا،عنهونأخرهبعضعنبعضهاونفدمالحوادثمفارنةنمورمنالرهمبنزعه

.541-1،،ص.بقلاا،رلأضاا،زىاثبرا(40لأ

.،16ص،بقلاا،قفالمرا(845)

478.ص،الابق،الموامفعلالجرجافيشرح)954(
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قولعلىيعزض"ثملهاعلامأَ().َالقوميجعلهاالتيالحوادثباعتبارإلاوتعينهفهمه

حيثنفسهألايجيعلىأعزأض2الوافيوهو-الأشاعرةعندوهيالزمانان،الجرجافي

نقلصيناابنان:ويقول-الزممانوجودينكرونالمتكلمينأنالزمانفيكلامهأولنقل

ومدموهوماَ.يراهمنمقابلفي،الزمانبوجودالمقرةالمذاهبأحدباعتبارهالمتكلمينمذب

.الشيرازيعنالمذاهبنيسيناابنقولنقلناأنشق

تقدير:عنهمنقلهبحبعندهمهوالذيالزمانمنالجكلمينموقفالأزردطوينتقد

واحد،وقتفيمحأوقعافعلينإلىجاءالقائلهذاان":بقوله،لبعضبعضهاالحوادث

للزهانيتعرضولم،بالعكسومرة،بههومتاَالآخروجعلهذاإلىبالاضافةهرة.نجعرفي-الؤقت

حججت.عامزيدوحج،زيدحجعام"حججت:يقالكماوهذا،وضبطهحدهبنشف

المقترحكتابصاحبويقول.()1َفيهوقعاأنماوانهما،"الحجينغيرالعامأنالظاهرومن

وبدونالعالمبدونمقارنةولامتجددولا"لمثجددمتجددمقارنةهوالمتكلمينأصطلاحفي"

عندالزمانطيعةإلى!الحائريندلالة"فيميمونابنوينقلنا.()2َللزمانحقيقةلاالاْخير

نا:هيمنهاثلاثةرقمالمقدمة(proposit+هأ)مقدمة(N)2للمتكلمينانفيقولالتكلمين

Time)تنق!ملازمانيةأجزاءمنهؤلفالزممان is composed of time - Atoms)

والحركةالزمانأرسطو--مثلأعتبروأأنهم:ميمونأبنيقولالمقدمةهذهيثرحوعندما

()3َوالمكانالزمانعنمثلهمالوا،;المادفييتجزأالذئ،ولماقالوابالجزمتساومةالمكاناووالمسافة

الفلاسفةبعضعظماءكانفإذاطييأهروهذاالزمانطبيعةيفهموا"لمانهمماثلاَوينتقدهم

(وغبرفةvine)إلهيشيءالزمانأنأعلنجالينوسهثلأالزمانحقيقةإلىالتوصلبستطعلم

(الأضاء!)4َبطبيعةلايعزفونالذينهؤلاءمنيتوقمفاذا،معرفتهممكن

لاينقممالذيوبالجوهر،الذريبالمذهبيقولونالمتكلمينجميبعليعىأنهوالحقيقة

تزتبالتيوالنتائج.ذلك()َْيرفضونحزمابنمثل،وآخرونوالنظامفالكندى

478.صكذلك)055(

.144ص.والاْمكنةالاْزنة،الأزرقيه(ه)1

55()r3262برمْمبكبردجمخطوط"الارضاد،.على"المق!خ:الثافيالدينتقي..Add06.صول

(oor)والرازيالأيجيئل،المطولاتفيموجردة،تقملاجواهرمنالزمانتاْلفعلىأدلةلهم.

.طوصا

(455)

Maimonides. :M The Guide for the Perplexed. TR from the original

012.pلملأedleander. London. 4091 part .1 ch. LXXاc text. by .M Frط!أar

بنأ:كا(555)

The Problem of Creat1 ....no Part two ch...3 .p 283 fl
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المتجددالخلقنالرتههي،ميمونأبنيذكرهاالتيمقدمانهبكلالذرىبالمذهبالأخذعلى

(continuousRe-creation،)تصورهمالاحظزمانينيبقىشيءلاأنإلىتنتهيالتي

ونحن،لهااقدأدولامنقسمةغيرذراتأوآناتمجموعةهوبل،متصلغيرأنهللزمان

وهكذا،تاليةلحظةفييوجدثملحظةكلفييعدمالعالمفانوبالتالىبينها(نصلبالوهم

وموسى،الأكوينيوتومارشدابنأنتقدهموفد،والقوأنينالطبيعيةالسييةيبطلونوبالتالى

هذهمثلإلىيؤديلاوحدهبالذريةالأخذفانأخرىجهةومن.()6َذلكعلىميمونابن

ألمستر"الخلق9بمدرسةأحميتهاثانيةمدرسةأصحابوهمالميكلمينبعضعندالنتائج

(continuous creation)فيألاْشباءبقاءيرونفهؤلاء،وأخرونالعلآفبهاباْخذالتي

يريدطالماالوجودفييسترالعالمانويقولونالطبيعيةالببيةيبطلونولا،متعامبةزمنيةأجزأء

(.ابقاءه)7َالله

واعتبروأالفرد،الجوهرمقولةالجكلمينبعضرفضجميعأ،هولأءمنالضدوعلى

وتصور،حزموابنوالكندكطالنظامثل،فقطبالوهموتق!م،متصلةوالحركةوالزمانالج!م

كانوالذيالأزلياللهبعدوالزمانالعالمببدأية.مولهمعدأفبماأرسطيأتصورأالزمانهولاء

والمخلوماتفاعلدائماادلهبأنالقولإلىالمتكلمينقأخريبعضواتجه.)8..(خلقثموحده

هذهأزمنةامتدأدهيادلهوجودمعمتوازيةأزمنةيوجدوكذلك،معهدأثماَالعوالمأو

التي()9َالأزمنةسلسلةولكن،ونهايةبدأيةلهمنهاكل،العوالمهذهولكن،المخلومات

الفلاسفةاثارهاثماكلتفاديأألانجاههذأهؤلاءاتجهوفد.مبتديةولاقناهيةغير،للعوالم

يكنولم،زمنيةبدايةلهالذى،العالمهذاخلقثم،وحدهكاناللهبأنالقائلينأماموالنقاد

هرجح.بلاوالزجيح،العامةالعلةثكلةالخوصوجهوعلى،مبلهفاعلاًالله

مي*

55(t)الابمْة.الحاضةفيعنهالمنرهكانجافي،مرةلاْولأخريينوهدرضينالمدرسةهذهدرصنا

الثالث.الفملكذلك)557(

أثالئاالفصاكذلك)558(

؟صاتواتصيرالرسائلي.صدرهإقالاخمارةصرت؟مدجةبات)'0*(
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العايثر:الفصل

بالزمانالمحلقةالمشاكل

يلى:بماالراجهايمكننفسهبالزمانمحلفةهاكل)أ(

كلحججنذكرولمهذأ،فيالمذأهبذكرناوقدلا؟أممرجودالزمانهل-ا

آخر.بحثفيفيهاالقولوسنفصل،فربق

متصلهوهل،عرضأمجوهرهوهللا؟أمهوكمهل؟الزمانيوجدكيف2-

كلها،هذهعنالأجوبةذكرناومد؟تنقملافردةجواهرأوثاآن"عنعبارةمنفصلأم

.أعلاهالسببلنفسالحججنوردولم

الأدلةفاما،ألاجاباتمنأنواعسبقفيماوردومد.قدمهأوالزهانبدأيةمثكلة3-

آخر.بحثإلىكذلكفاجلتحدوثهأوبقدمهللقاثلين

سنزيده،مقصلبشكلفيهمذاهبمرتومد.بالزمانوصلته"الآن9معنى4-

بعد.فيماللقرقاءحججأ

بالزمافي،--كا!هاللازمافيملةأو،بالزمانالأزليةبملةمحلقةمثاكل)ب(

:بونحمرها

نفسهاهي،بدأيةولهلاحقانهحالةوفي؟لوجودهلاحقهوأمأزلياللهفعلهل-ا

مخالففهذأ،فعلعدمبعدفعلفان،ألاْزلمنذيفعللملماذاالمحدثالعالمزمانبدأبة

؟إذنالحلهوفا.التامةالعلةلدليل

والعالماللهبينزمانوجودهذابعنيفهل،للعالمالزمافيبالحدوثالقولومع2-

؟المتدئ

كجوابكلهالثافيوالقم،بحدفا201صوخصوصأ.كلهالئافيالفصل.الاْولالقم...حوار)056(

الزجيح.وحجة،الحجةهذهعلى
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قبلهماوليسبعينهزمناادلهرجحفلماذاالعالمإيجادفياددْهفعلتأخرإذا3-

عندالاشزاطهذامنللخلاصالحلولهيوما،مرخحبلاالزجيحاستحالةأي؟بعدهاو

)056(.المتكلمين

أمرمنأيضأبمنةعلىأصبحالآنحتىماكتبناهقراءةانهكتهالذيالقارئأنبدولا

صفحاتبضعبهيليقفلاالمشاكللهذهتفصيلمزيدأمأ.الأخيرةالئلاثالمثاكلهذه

حيث...(حوار)16ْكتابناإلىمؤمتأالقارئأحيل-فاننيولذلك،البحثهذافيلهنكرسها

مع،وبعدهالغزالىتبلوالفلاسفةالجكلمينحسبالماكلهذهفيالأتوالدميقبشكلفصلنا

تي،المبحيةولاهوتيىاليونانفلاسفةعند-وجدتان-أصولهاإلىالمختلفةالأجوبةإرجاع

.ألاسلام

3!مكلى!

خصوصأكلهالثاكوالفم،912-701صكلهاثافيالقمونكرربقاْطهذاإلىوأشرنا...حوار)561(

القم،بالانجليزبةالخلقثكلة،فانظربهانجا،والزجيح،التامةالعلةدليلتأربخعنأما.والراخالأولالفصل

كله.الثافيالفصل،الثافي
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خاتمة

علاتةفيويخموصاَإِلاْكوينيأىهـنرومامختصرالأوللثثينَ:البحثهذااختم-والآن

أنهيرىتؤمافانالأولأْماعموما.للزمانالقديمةللنظرةفالجانتقييموالثافي،بالزهاناللْه

ناتوماعند-أوغسطين-عكسمستحيلأليسفانه،الخلقمبلمخلوقوجودأصنحالةمع

الذينأولثكرأيتومايرفضوعندما(Coeval)الخالقمعقديمأالمخلوقالعالميكون

مصنوعاَقطيكونأنينكرونوالذين،أدتهعلىاعتماددونهنالآنموجودالعالمانيقرون

ليسٍبدايةلهالعالمانوهو:التاليالرأيالامكانجهدمقبولأيجعلأنيحاولفانه،اللهمن

of+هأ)الخلقفيبل،الزمانفي creat).دأثماأنهيعنونالرأيهذايرونالذينفهولاء

foot)دائماًاثريوجدفكذلك،الأزلمنذالترابفيدائماَهيالقَدمَانلوكما،مصنوع

print)لأن،أبداكانالعالمفهكذا،عليهمثىالذيذلكمنمسببشكدونمنهو

هذ!منيتبعولابالزمانوالقدمبالذاتبالحدوثقدمييناقولشبيهموجود.وهذادأثماصانعه

الحا!قبليكونا!بجبانه،للعالمالفعالةالعلةهواللهإذاكانانهألاْكوبنيعندبالضرورة

منلاحقاتغيراَليسالعالمأدتهبهأوجدالذيالخلقلأن(،duration)بالمذة

successive change)I.
دأثماًأنهماائم،الخلقمعبدآوالزمانالعالمإذأكانمأمساْلةانبعتقدلانوماولكن

نأيمكن(newness)العالمجدةأوحدوثفان،بألعقلحلهايمكنالخالقمعموجودأن

بهنتمسكاعتقادهوأزلاَيوجدلمالعالمباْنالاعتقادان.فقطالوحئطريقعنتعرف

تومافان،هذامولهوفي،عليهنبرهنأنيمكنولا،ففطالعقيدةطريقعنتوما-يقول-

نافطالمابدأيةلهمايكونانيمكنلاوالحركةالزمانانعلىأدلةقدمأرصطوباْننامعمعلى

مننوعهوالاَنوان،الحركةعنمنفصلاَ،فيهالتفكيريمكنولا،يوجدأنيمكنلاالزمان

هذاعنيتبع،الماضيالزهنونهايةالمستقبلالزمنبدايةنفسهافيتجمعالتيالوسطىالنقطة

للحركةعرضأوصفةهوالزمانلأنأيضاًْ،الحركةعلىصادقوهذا،زهمانيوجدداثماًانه

(attribute).وخلقبحدوثبقولهتقدملمنأفلاطونمخالفةعنأرمطومولتوماويذكر

ليستوالحركةالزمانقدملاثباتأرسطوحججأنتوماويقول.العالممعبدايةلهوانالزمان

للعالمانعلىيمرونالذينالقدماءبعضحججضدمثلاًتصلحنبيةبل،مطلقةبراهِين
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.--شت!شآ!جح!!:-،كأء.-08لرحه،.جالت؟حه--حع!هـ*..حعص-!--!كص
بالسبهَإلامص!وعآيعوناريمكنلاالر!!-هـهـ1!سصاصات"ب*صر.ضي-صرمه

وهذأ.يبدأمنهالزمانلأنبل،الاْولالآنفيزمانيوجدلأنهفليصذلكومع،الآنلبحض

إليهشقهالعقليةالأدلةتكافوأو،التعادلموقف،والحدوثالقدمأدلةمنالتومأفيالمومف

موسىمو!وهو،كتبهبعضفيالمغوالرازي،جالينوسمثل،حعنهفيذكرناكماآخرون

عنه،وينقلمرأرأيذكرهونوما،الموضوعهذافيالأكوينيلتوماالمباشرالمصدر،ميمونابن

الخلقيختاروانه،الفريقينعندمويةالأدلةفانالوحيبدونأنهفيصريحميمونبنوموسى

كانت"9بنقائضيذكرتوماومومف.)26ْ(الوحيبسببوبداتهالزمانوخلق،عدممن

العالمانوحججالعالمبدأيةحججحول(ح95)5*50اكاحا3!أهـاوله!أ3).الكسمولوجية

تمامأ)36ْ(.مبرهتينيخرتبدوأنالقضتينكلاانبحيث،بدايةبدون

المطلقالزمانوبين(eternity)اللهائديةبينانتميبزمنبدلاانهنوماويرى

(absolutetime)،أزليأأبدياَيكونلاتوماحسب،فانهدأثمأكانالعالمانافزضنالوفحى

،تتأعدونمنمبسأوقوجودالالهي،الوجودلاْن،أبديأزلياللهأنبهنقولالذيبالمعنى

دأئمتغيرفيهيالتىوالآن،أبديأزلىكحاضرساكنةتقعالتي()ك!هيمالآنبينتوماوييز

زمانخلاليدوملاالداثمأدتهوجودفانلهوبالنسبةدأئما.العابرةالزمانلحظاتمجرىفي

هيالأبديةانوكما.نهايةولالهبدايةلاالذيالحاضرفيمتغيرغيريوجدبل،نهالْمالا

صي:ويقول.()"6ْللحركةالصحيحالمقياسهوالزمانفكذلك،للوجودالصحيحالمقياس

العالم،معيوجدالوقتلاْنتنامضولا،مخلوقوهو،موجوددأثماًالعالمانهياتومفكرة

وجودمعمرجودالوقتانطالماموجوداً،العالمفيهيكنلملوقتوجودلالأنهوذلك

.(6ْ)ْالعالم

)562((+Mmmonides: Guide.... Part .11 ch. XV, Ch,نأبثتأنبحا،لهو

وذلكإليها،المنارالفمرلفيضعيفةانهاومال.النكليمأدلةرض!أنبمد،عدممنمخلوقالحالم

يبرهنلمأر!رانيينالاء(الابئالفصلوق(Ch.،لأ7صهـ،!س)لهاللاحقةالفصولفي

184،ص(*.*)أيفأ.فليأتجولأأكزبالعدمالقولادللتولأمبلوهو،176عىالعالمتدمعلى

الثافي.القممنبمدفا

منا.مراضعفي،كانتعنالابقهْمصادرناالقارىْيراجع)563(

إليهالمثارالعابةالاْفكار،الكبرىالحايةالكتفيزمانمادةتلجصبحسبهوترماعننقلنا.ما)564(

البحثحواضيانظر،اللاهوتيةالخلاصة:ترمامحابعنعلخصوهو(GreatIdeas)البحثهذافيمرارأ

عنل.محابقابحثهذاخارجااللاموته"الخلاصةمنملخمةآرائهتلجصإلىوسنمود.الابق

)565(918.Henry:....doG op. cit. P
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الزمانعنالقديمللفكرفالجانتقييمهيالبحثبهانختمأننريدالقافانيةوالقطة

الأخلانيةالأحكامبدتإذ،أقيأيةاكدمينعندللزهانلش:بقول:بالحديثمقارنأ

ذاتهفيوهو،سالبةأهميةلهعندهموالزمان،زمانكلفوقنظرهمفيوالرياضيةوالجمالية

نأومع.الزمانإلىنظردون)66ْ(الأزليالماضيأوالماضيفيالحقيقة،وانحطاطتدهور

الحركةوبينبينهيربطوأنالفيزياءبطابماتامأأكبرنحوعلىالزمانيعرفأنحاولأرصطو

أصبحبل،النفعىحركةأوللأبديةصورةأنهعلىميتافيزيقيايعرفالزمانيعدفل!،الفيزياثية

معأنهومعوالجاْخر،)76ْ(المتقدمبينالحركةأنجاهيبردوريوكنظاميخزباثيايعرف

رثيبةمكانةالزمانمثكلةتخللمذلكهعانهإلا،الزمانمثكلاتطهرت(أوكطين)86ْ

العصورزولكن،واسبينرزأديكارتعندحتىواضحأمروهو،بعدفيماإلا()69ْالفلفةفي

الفكرسادتالقلزهان1إلىالمجردةالنظرةاخفتايحديدوجهكلالمعاصرةلنملأوالحديثة

فيمعرخهتمكنثيءوهوذاتهؤكثيءبق!اوم،!دكانتإلىأرسطوصدمنذالانسافي

هناكنم.الحقيقيبمعناه2الوأيعنيانأصبحاتدوالزمانفالتغير،لحسبالئنيرهو،ذات

هوذاتهليىولكنهالبداهةوتدركهالعلميدركهالذيالمجردالزمنعنمختلفمشخصزمان

هناكيعدلمكذلك.الأحداثأوالأشياءهوأصحبمعقالحقيقيالوأغ،الحقيقي2الوا

يرجعلاالانفصالهذاواختفاء.الماضينطالحالكانكما،والزمانالمكتانبينحادانفصال

فيو!تيهمانوثقإلىيرجعانما-برجسوننقدفيجاء-كمامكانإلىالزمانتحولإلى

فانهاالزمانلمشكلاتأوغسطينحتىالقدامىدراسةمنالرغموعلىسوياَ.يقتضيهاكل)70ْ(

التيالنزعاتمنبالزمانألاهتمامهذاواعتبر،المحدثينالفلاسفةعندإلابالوضوحتتسملم

الحديث.العصر(بها)؟7ْبتميز

حدإلىأرسطو-عداعمومأاتث،الأتدمينعندالزمانمثكلةان،نحنونفبف

تبحثولم،اللاهوقيالموقفمنأجزوأصبحت،اللاهوت!يةبالابعاد-أتباعهخلصوبضما

للمادةومساوفتهالزمانبقدممالمنمومفانالقولفيمكنذلكومعذاتها.حدفي

بحدوثيقولومنالمتكلمينموتفمنالحديعةوالنظرةالعمروحإلىأمربهو،والحركة

.اعتبارىأمرباْنهأوبانكارهأوالزمان

24.ص،الابق،فالجان)566(

153.صكذلك56(لأ

153.صكذلك)568(

،15.صكذلك56()9

158.صكذلك)057(

بعد.فا162صكذلك)571(
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)1(قهئس

ا!ريالعلاءأبيعندالزمانلكرة

المتنبى:قولعلىنعليقهمعرضفيالقارحابنرسالةفيورد

وغدوأحزمهمفدمفاعلمهمأهيلهالزمانهذأإلىاذم

الفلك،حركاتالزمانإذناطقولاعاملغيرإلىناطقأعاملأيشكوأنيجبولالا

،بقصودوإراداتأفعافابمواخوتدريوتفهموتعمتعقلالأفلاكأنبتقدممنيكونانإلا

لئوله:مناضاًيخكونالدُخنويدخنالقرأبينلهايقربأنعلى،الاعفادهذاويححله

تعقِلُأ)1(انهايذعيومنالنجرمعيدلدينفتبأ

لى:العلاءكماأبووعلْق

مذفيالمقالومدكزالجفدمينمنماجذلكفيسلكفإنه،إليهالزماناهلشكنهوأما9

هذامعئعرفومد.الدهرهوأذفإنالدهرتئوالا:(الحديث)فيجاءحتىالدهر

نأإلىمنهمأحديذهبلم-اللامعليمالأنبيا.كانإذ،كظاهرهليسباطهوانالكلام

وقيل.الدهرإلأيهلكناوما:(الكريم)الكابفيجاهومد.المبودولاالخالقهوالدهر

ناكلبدلماسيبريه)2(كتابوفي.لهحققةلالفظ:الفلكحركةالزمان:الناسربعف!

.العبارةهذهفيعليهلنلقوقد.والنهارالليلمضيَ:عدهالزهان

:يقالأنوهو،أحمعهلمافيإلاإليهسبقمديكونأنأجدرهماحدأحلىدنهومد

أقللأن،المكانضدذلكفيوهو،المدركاتجسيععللقلمنهجزأتلضيءالزمان

تثبثهمنبدفلاالكونفاما،الماروفعليهتثنتملضيءكحاعلينيتملأنيمكنلامنهجز

المنوباليتمثل،المقالمنذلكوغيرالدهر"إلأيهلكناوماIقالواوالذين.وكزقلبما

وهو:اينلبىلثمعلة!أوسبنحبيب9وذكر.،الأخطل9إلى

.28-92عى6391،مصرالمعارفدار.الثاطىنجتخقيق.النفرانرصالة:المزيالحلا.أبر)1(

162.ص،النحوفييبربكابإلىالثاطىنجتثير)2(
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الدهرفعلبماعارلالكالدعروفعلَهُالمؤمنينأميرفإن

الآخر:وتول

الدهربيننافرقوكذاكالفتناببنلأمالدصر

صض.أبيوتول

الدهرصَكَنَبينناماأنقضىفلماوبي!نهابعنىالدهرلحيعجبت

ذلكوإنما،تعقلانها)1(يزعمولاالفرابينللأفلاكيقربكانمنهماحدأانيُاعلم

أ....الخزمانبعدزمانفيالأميتوأرثهضيء

يعطيكيلافيوجدت،الغفرانلرصالةكيلافيتحقيقمعالنصوصلهذهمقارننبوعند

العلاءأبيلأضعارإيرأديتجل،الطميةوللأمانة،للفائدةإيرأدهاأرى،وتعليقاتمعلومات

ال!ابق:العلامأبيتعريفعلىمعلقاَ:كيلافييقول،لزوميانهمن

ذكرهوملى،للزمنعرقاهصحيحفلفيتعريفأدق-اعتقادنافيهو-التعريفوهذأ9

:فقاللزومياتهفيالعلاءأبو

عَالمَأ.كلتحتهكونوأ-

:فقالالزمانصرعةنجينالبيتهذاعجزفيفكرتهفيومضى

صلادم.جردالأكوأنتدركولا

صدتهفاستحالتاندثرماسلإلىالقصيدةهذهمنالتاليينالبيينفيالأزمانفم3

:فقالحينبعدسيندثرآتومتقبل

وقادمماضوالأومات،نظائرووراءها،تعدلممرتهيإذا

عادمالمحددالحينيعدمولافاب-كائبمامنها-بمدآبفا

:فتالالزند"سقط9فيالرأيهذاشطرذكرومد

ردهعنالاْرضأهليحجزمربه-مر-علىالذيأمى

موله:وهوالاَخربببهفيمنهْالعجزوذكر

الرصمولاالحديثيقىفا،ويمحو7بفنطئهأنفسأيُفنىالومتأرى

:الزمانمدمعلىالدليلفيقولهينا!لاالرأيوهذأ

الكالذىالمهيمنفبحانفانغيرتقادمزمنأأرى

يكثفالذيالزمنمروربمدإلايعرفلامجهول!المستقل1الزمانمنالقادمانوبين

:فقال،أسزارهعنالغطاء

26،.ص.الاطىنجت-طبة-الابنةالننرانرطلة)1(
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غطاتهاكثفبعدإلايبد-لمحوتما،الحوادثآنيةالماع

العقادالاْستاذوترجمه،أخرىبصيغة،ألانجليزىالاعر"بوب9المعنىهذأذكروقد

وهو:

العالمينربالخلقعيونعنصانهكتابالغيبإنما

حينبعدحينأالحاضرصفحةسوىللناسمنهيدوليى

موله:ذلكفنبالطاثر.الزمانالعلاءأبوشئهماوكثيرأَ

)؟(بدارهفيالنهىكل-إذفبادرهالجدىيقطعطائرإلاالوقتوما

وترله:

طاراطائرإلاالومتما!هيهاتجاثزهابالأوقاتالتصبثيبني

عنالسابقالعلاءأبيكلامبصدد،الدهرفيالعلاءأبيأثعاربحضويوردكيلافي

كيلافي:كاهلفيقول،الدهر

بالقليلهنافنخزئ،لزومياتهمنصفحاتعدةتملأالدهركعيرةفيالعلاءأبيأضعار9"

فيرنجةتعليقبلانسردهاوإنما،الدهرفيالمتحددةرأيهمناحيلإظهار،الكثيرعنمنها

،ا:ترلهوممي،الالجاز

مرتاببالدصرفكلناباْفعالهالدهررابناإن

وترله:

خادموالدهرالدهر""إثهيرادفإنماضيئأ،الدهر"غالميلإذا

وموله:

أذنب!اإنيعانبفكيفأرىفيساللدهرعقلولا

وقيله:

يثكونهألاححانعلىتراهمكماثاكيهمكاندهرتكلمفلو

وتوله:

يصحبعوهألاالفضلاهرأىوقدمأ،دهرادهرناصحبنا

وعذبوهصاكنيهفحذبمنهموغبظ،منهبنوهوغيظ

مهذبوهبقلأنغداهجيلكلفيعادانهوسن

فيؤدبوهجلةمنفهلعليهمأدبأبحهلهأساء

حواضي.(تاْرتم)بلا2جالممارفمبحة.الحلاءلاْبي.الغفرانرسالةةتحقيقهن!يهلاقكا!)1(

.225-224ص
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فيميبوهالعيابيرعىولافيرعدو.الوعيديخثىوما

له:وتر

ضيخفهوالدهرخرفإن

داءبغيرسليمأأنصحى

الرزايابيَنمدأعجم

وقىله:

ادذلحاايدهروبا

جاهدأالدهرحلف
عفكلليتن

والزمانهبالهزيحق
نصمانهضخصهفيتبدِلم
ترجمانهالثرجعلاو

فرحانكأهنأتما

حلفإذا-بروهر
)؟(ائتلفنظمهإذات

نحرةمعنعاملأومعاننجد،عليهاالابقةوالتطيقاتالغفرانرصالةتركناوإذا

هنسشاةالعلاهأبي"فلفةمحابفينجده،العلاءأبي-عد-حبعليالزمان

.إ)؟(شمره

الكتاتبيبريهاالتىالمقارناتبعضولكن،الصحيحةوالاْحكامالآراهبحضونجد

مخثلفة.أحكاماَوتحتملقاطعةغيرتبرو

جزأقيضيهالزمان،النفرانرسالةفيللزمانالعلا.أبيتعربفبإبرادالكاتيدأ

سابقاَ.أوردناهكصا...الخنه

وضرحه:ايعربفهذاتؤيداللزومياتمنأبياتبعفىالكاتويورد

ملادمجُرُدالأكوانتلىركولاعالمكلنحنهكونِوأيسر

ومادمماضِوالأوقاتنظائرووراءهاتحد،لممرتهيإذا

+عادمالمجددالحينولابعدمغاتبغابمابعدمنهاآنفا

وكذلك:

223.صعل-حاضبة-الابقكيلافيكامل)1(

الفمل00910التاهرةالربيالبيانلبة.شعر.هنسقاةالعلاءأبيفلفه:القادرعدحامد)2(

.-801!-1عىوالمكمانالزمانعئر:الحادى

0986ضةIMI_-جز.tضةجاالمعروسةمبعة.ا-roصاللزوياتإلىالكاتاضارة)3( I

اتنريه.فاضى،أخرىلجحةشبعد-نجقفا-ف!رنج!اأضطر.منسنررد.وما
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حجمولابحسلونلهاومامُدرفيكلحرزاودهرأمكان

)؟(النجمضعرأوالئصىعَلِحتهفهلاثهنابرعلملناوليى

نصْ:ماهذابعدالكتاتوبقول

الأمورمنوالمكانالزهمانانبرىالعلاءأباانالنموعىهذههنلتخلصرأن"تتطيع

ولضى.مطلقوجوكأومحضكونمماكلاَانإذ؟بالحىإدراكهايصكنلاالقالمعنوية

عليهايثتلأويحرزهاالتىالأضياههنرأيهفنالأفلاكانإذ؟الأفلاكحركأهوالزهمان

الاْفلاكنرمرنبةباْنيحكموالعقل.المدركاتجميعكليثكلفهجرهأملالذيالزمان

ضأنذلكفيضاْنها،للزمانمفصةإلاالاْفلاكحركةوليت.الزعانمرتجةشأملاربرد

العقليجدلا(مقبولشولتعريفللزمانالمعرىتعريفأنولعمرىوالهار.الليلمفي

لحظانهمنلحظةوأملالزمنمنجز.أيسرأنيفهملإالذيذا.فنإباكهفيكضاضة

بقوله:وضوحأالمعنىهذاالمعريزادوقد؟المدركاتالكائناتجميعوجوديصحبا

غطائهاكشفبعدإلاببدلمحوتماالحوادثآنيةالساعة

مهاضىماالحوادثجميعيحويإناءبمثابةبالساعالمعريعنهيعبرالذىفالزمن

.الغطاهعنهإذاكشفإلايعمفلاآتهوماوأها،أمرهصففقدمضىامأما.آتهوماو

نأبمكنلاالمكانمنجزأمل"ان:بقولهوالمكانالزهمانبينالفرقالعلاءأبوويحدد

نراغالمكانانإذ،مقبولمحقولأيضاَوهذأ.الظروفعليهاشتملكماثيءعلىيتمل

وهو،جزأملإلىبالتقسبموصلتحىتقسمهزلتوماقستانكفرضنافإذا،فضاءأو

تجزأشلاالذيالمجزهذاانتتصورأنت!ظيعلافإنك،نقيمهيمكنلاالذيالمجزء

الأوافي.أوالظروفتحويهاالتيالاْضياءمنضيئاَيحويأنيمكنالفضاء

:فبقولأخرىجهةمنوالمكانالزمانبينالمعزىويفرق

لابثتذاهبزمانكلكنينطوىلافئابتالمكانأما

يحوي3الذىالفراغأوالفضاءهوالمكانانإذ؟أحدفيهلكلامفهومأيضأوذلك

منقلتكماآتهوماومنهضىمامنه،طريقهفيفائرالزمانأعا،ثابتوهوالكاثنات

بقوله:الحلاهأبوييرنفسهالمضىهذاوإلى.تبل

ومك!ن،)2(مدَةظرفيوظرفينوقيصأضأمربنفيالخلقأرى

.202ص،اج،الكمات-إضارةكذلك)1(

المعروسة،-فياللز،سياتعنبوردهاالنىوالأضعار،001-409عى-الابق-القادرعد!امد)2(

.67،96vص،اج
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رأيفيالزمان1انفيقررالزمانحدوثأومدمفيالعلاءأبيرأيإلىالكاتبيتقا!ثغ

)؟(:يقولفهو،لوصدهنهايةولابدايةلاأبديأزفيشاعرنا

البننالذممطالمهيمنفبحانفانغبرتقادمزمنأأرى

ءةوبقول

قصارالنورأعمارفلديهمتهإنوعمرهالزمانقدم

:ويقول

الدهرمنالخروجاسطاعما،الدهرعنعمرهبقيةجبريلٌطارولو

موله:منيوْخذومد

تقادمالأنامعلىوزمانقديمفيهثلثلاخالق

آدماثرعلىآدمتبلههذاآدميكونأنجاشز

منتهمةنفهعن2لبدذلكتالولعله.الناسأوالاْنامإلىمنوبالزمانمدمان

قوله:وضعناوإذاالباريكقدمالزمانقدمجمجعلباْنهيمونه

آدمإئرعلىآدمتجلههذاآدميكونأنجائز

موله:بجانب

عرسكابنآدمأبنإنلوهقابماأدينولاتومقأل

بحَرْسصئىولكنهصالدهـعلىأبوهماالناسجهل

الاْولالبيتففي؟الابسافيالنوعبقدمالقولإلىيميا!العلاءأبااننتنبطأنلناصاغ

نإيقولالاْخيرينالبيينوفيالمعروفآدمنجلمنلهاعددلاأوادموجودالاعريتبحدلا

إ)2(.بقدمهقطعالذممطالدهرهوآدم

يعتبرالقالببعيةالفيثاغوريةللفلفةمابهةهذهالعلاءأبيآرا+انالكاتبيرىثم

.)3(مذيعيمأشهرالرازكطزكرياابن

يرىمنمومفنحتملنبماهمطعأكاملأبهذانفطعلاكلهاالابقةالأشعارانوالحق

!رَأعنالعامالتمورعنتخرجولا،الكواكبحركةمقدارأووالنهارالليلهوالزمأنان

المروسة.لجمة368ص2.ج،اللزوباتإلىولبر،501صالفادر-الابقعبدحامد)1(

المحروت()فياللزوهباتمنبوردهاالقوالأيات،-501601-عىالفادر-الابقعدحاسد)2(

227.326،ص2،وخ0533،372صاخ

601.صكذلك)3(
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تصورإلىأمربنقاطهذ.كل،لهنهابةولابدايةلاوانه،اتجماعهوعدموانقفاثالزمان

وديموتثباتأً،الأزليةأوالمطلقالزمانيع!تبراناللذين،وأفلوفيأفلاطونضورإلىمنهأرسطو

لأنها،الأزليةأيأجزاؤها-تنقغىلاكصا،الحركةفياضمراريةأوحركةلا،الثباتفي

المعرَىتصورانرأيناوقد،مصتقبلأوحاضرأوماضلهاوليىنغبرلالأنها،لهاأجزاءلا

وضلوحاضرهاضوأجزأؤه،ئابتكيرالزمالطيفبرلأنه،تمامأهذاعبهسهوللزمان

الطرفينفيالزمأننهايةبلاال!ءأبيقولمعيتعارضلاوهذا.وفناءوتفئرتقدَمفيوكله

وهذا.نهايةلاماإلىآدممبا!آدم،أزليةالاْخرىهيالأضياءانطالما،والمتضلالماضي

الزمأنيةالاْفرادومحدودية،والأنواعالأجناسباْزليةأر!وقولمعتلاءمالأخيرالتمور

فقط.

الاْشعارهذهحسبالزمانانوهي،الكاتببهانخالفأخرىنتيجةإلىيلمناوهذا

وجودذوعندهصووبالتالي،الموجوداتلحركةمظهرأومقدارإلاهوماتلبلبمدصنوردهوما

يمكنلاالتيالمعنويةالاْمورمنلي!فهووبالنالى،موضوسلوجودعرضأو،موضوعي

تبيرحدعلى"مطلقوجودأومحضكونوالمكانالزمانهنكلاَوان9،بألحىإدراكها

المتقدبم.الكاتب

،معنويأمرانهأومحضوجودانهعلىيدللا،ماليهالحواسإدراكعدمان

باشر؟غيربعكلالحواستقدمهاحيةاعتباراتمنوفهمهإدراكهالعقلبإمكانانذلك

لهوليس،ضطذاقينمررالمعرىعندالزهانانهذامولهمنيريدالكاتكانفإذا

ابنعندنجدمانمطعلى،الخمةالقدماء-أحدالزمان-أيانهإذ،موضوعيوجود

تكلموأكررالمعزىلأن،مصدمماأيا،الاصتنتاجيئكلفينخالفهتحن،الرازيزكريا

لاولكن،أجزاءوله،وتبدلتغئرفيانهكما،استيعابيبحدوله،موجودكيءالزمانعن

كئر،الزمانعنأر!وأتباعمن،فلاضتنامحظمرأيفيولي!،صعأالثلاْلةأجزاوْهقبن

وهذا،موضرستمورهوللزمانوأتجاعهأرسطوتموَرأنأبناانسبقومد.هذأعنفرق

،الاصأسهذأمنبدولا،الأزليةعنوليى،الزمانعنأفلاطونشورعليصدق

وجوداوالزمانوالحركةالجمبينربطوأهؤلاءفكل،عمومأالمتكلمينرأيهووكذلك

هومحدودبزمانيفولالرازىوحى.ذاتيةموضوعيةعغةللزمانبعطيتموروهذا.وعدمأ

الزمانبفكرةالمعريرأىتارنلاانهالكاتبوغلط،المصنحالعالمايةوبلىحركةمقدار

ملىةهووالذيالخوالسرملىالدهرهوالذيالثابتالمطلقبالزمانبل،للرازيالمحدودالمتحرك

إلىأقربالعلامأبويكونأنترجحربماالتخريجاتهذه.الخوالمادةاللهالقدما.وجود

)راجع،الأزلم!وبالعالمالأزليةوبالمادة،بالحركةالزمانبربطالقائلينفلاسمتا*معظمتصور

بحكم،القلىاهىالفلاضةمذاهبكلعنتكمأنالصبوهن،الكتابهذافيالمذاب

الزمنبين7وتفرثهموالحركةالزمانبينربطهموهومزكحكمبوجدهناولكن،ثزك
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مشركأ-بكنأيا-مأموجودوجودمدةالزهماناعتبرمنذلكعنلذ-بق-كصاوالأزلية

ثاتأ.أم

بعضه،،الزمانعنالعلاءأبيأشعارمنجمتهماالقارئبديَبينأقذم،والآن

أحداثعنالحدبثإلىامربهوبل؟الزمانعنمفهومأوضورعلىكببرةدلالةلهليس

شك.ذلكنيهافلفيةومفاهبمتجديداتفبهوبعمؤ،الأشياءومجرياتنفسهاالحياة

أمامه:)ف(بحرفخالصفلحفيسىفيهانأرىماإلىوساْشير

:اف

نفسها!الأجساموحركةحياةانهبمعنىالورا.إلىيعودلاالزمان

(41صَباءُ)؟()صالاْربعينمرَولابمدصبىمنعثرةالخصىمزبعدوما

46(:)صالدهربؤالناس:2ف

...خصالكمذممتإذامهلاالدهربنى

":-فطأعجمالزبان3:ف

العَخماء)2(حكها،في،وجِبارٌفظًاأعجبمَا!زمانووجدت

ينتهي:لاالدهر:4مت

ذَماة)3(غيرُالاْبامفييبقَولمهؤحانقدالدهران:يقولون

الزعمأءكاذبمنتسمعوافلاانقضاهَهيعرفونماكذبواومد

وألخلاثق.الاْضياهه!التىمخوياتهنناهيولا،الزممانتناهيلاهناوالمقصود

غطائهاكثفإلا.بعلىيبدُلمحوتهاالحوادثآنيةالحاْع:

إبطائهاإلىشاعرهاارسطرمامصيدهالزمانهذاوكانما

ابطائها)1(ولابسرعتهاوصفتكائنِمحسةُ،لياليهليت

عنحواضينازوالروحأولجلد.01111بيروت.فادردار.يلزملامالزوم:المزيالعلاهأبو)؟(

المض.

8..ص.هدرأتذب:جبار)2(

06.عى.الروحبتب:ذطء)ك!

68.ص.الأيتاتهذ.شرحفيكيرأنجلطالمحفق()1
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6:ف
71صاضنفاءمنهذلككانمااخلاءهيثعتفوالدهر

:أيضأ(الأضياءهنا)والزمان.باقالزمان:7ف

نرىهاكلالزمانويبقىأجدادنازالكمانزول

08صيُرىونجمينورونجميجيءوليليضيهنهار

:هبريهرالد:8ف

وأذنبواجارواحواءبنوولكنلائمأنتالذىالدهرأذبفا

Aoص

كذلك:9:ف

أذنباإنبعاتبُفكيفأرىفيحاللدهر،عقلولا

A؟3ص:للماضيعودةولا()اللاهبكالخيلالاعات:01ف

اللاهبِجريبجرينبناوهنكارةفرصانَالساعاتعليأرانا

ذاهبِرفىئطقلم،نذ!قأسفملبيإخلاقَالعيشَبزبدومما

145ص

!عهدهمديمالدهر:11ف

148صالنيماهبهذنسضيبالليالىنجومكأشطحتى،الدهرعمرنقادم

الماضي:بنخالمستقل:12ف

أواخرهُأولا.ينصخُالدهر

:الأضياء()أيكعغبرالدهور:13ف

ننيراَالدهورمنتاْمننلا

ئابت:كيروالزمان،ثابتالمكان:14ف

ينطوىلافثابث،المكانأما

زواله:اسدةوهمكأنهالزممان:؟فه

نبم.اي:إنصابي)؟(

679

إنمابي)؟(اللومبهذابُطيلَنفلا

كذئابهاظباؤهانكونحنى

916ص

يعب!ثلاذادفيزمانكلكن

702ص
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يتلبثلاالدهروسيرُلباثاَفابتغي،ركبتصاعالطمناكب

ألثثباطلىبخ!يطي،كافيفيهماأناعوقبا،وليلنهار

246ص

برىالذيللزومياتالارحنفيرعكس)على(حَدَثُ)سنهمتحدد،ملىبمالزمان:16ف

YIVصخطأ(.وهوالحوادثبمئهنأحدثان

حَدَسنُسسه،قدبمٌالزسانإنوآخصهاولاهُبدهرايأعجب

جلىثُلَةبحفرولئمقومأجداثُحُفِرتْفكم،بأجيالرداهأودى

كأصد:باْكلانناوما،والنهارالليلمثلوالزمان،كزمانناأخلاقا:17ف

وسودُ،العيونفيبيضفنمنكزمانهالفتىأخلاقانإلا

أسردوهي،الاعاتبناتمرفكأنعا،أيامُناوتاْكلنا

3؟3ص

:18ف

فوعودخيرهماوأ،فنقذضرورهما!:هرلداباسجاعرفت

313ص

:يعودلااليومأوالزمان:91ف

يعودفليسى،مثليعنمرَإذامثلهأنعالمأيوميأودع

316ص

318.ص:نعشبناةوكذلكيبيدانالفرمدان:02ف

والاْعبم:الموجوداتسرطانوبعدتجل:21ف

وبعدُأعِ،علىسطت،فقبلبنيهمنأكزالدصرشرور

335ص

غداَ:الأمسيصبرلاولكن،بوجدالأسرالغد:22ف

غديلايصيروأمى،خَلَقٌذاكفيينازعنيلا،أصيسيُوجدُغدي

:417صأجنحةللساعات:(3ف

415.صالثهرقيكلماهلالأيعودكالبدرليتساويا،خَرِفكاْنهالدهر:24ف

:)الاْرض(الرخ!ثلالدهرتدم:25ف

خبر؟،مكانهامن،الدارذيهل-عندبحالتهيكلئملمكالربعالدهر

043ص

16 Ahttp://kotob.has.it



البهرُ)1(شرمهويفنىالنهارِ،صنابهبَنَسِزحنى،بقدموصوف

صعرَ:وهوالثهور،تاْلفمنهالزمان:26ف

الضهورمماتألفتويومليلةعلىدني
ظهورلاْسرارهليسزمانعنصريوالفيا

:بقاءلاإذالاْشياءهوان:IVف

والاعسارعليهأثقاءُاهانبحينهالزمانلحظالفتىو%ذا

مدبم:الزمان:92ف

مصارالنعورأعمارفلديهقِستَهُإنوعمرُه،الزمانتَدُمَ

452ص

تمكث:لامتقفسيةأجزاوهالزمان:03ف

جوارجميع!توبينبينييكنولمينقضين،دهرأجزاء

حوار)2(يقالأوفي!مَعَ،مكثلهاوما،الببرولْىكإيماض،يمضي

046ص

:بألزمانالتقديراللهعلىبجوزولا،طريلالدهر:31ف

أقصعاراالنف!ىَهذيفاشحرفكريبهطال،الدهرطولتبينت"

صماراأوكانعليهيجوزولالهالقياسلايدنوأكبرُ،وادلهُ

505ص

.553ْصضروركابعفوارسخيولالاْيام:32ف

النفعي:الزهان:3يمف

العئُمارِجلةعنمتقاصرأَيُرىومَدْ،طَالالليلهذابالعا

OVA ,o

:يهرملاالزمان:33ف

الأعصعارنقادموذمَهَرِماً،زمانَهُفظَنهرمأ،الفتىبلغ

058ص

يتز.أييتر:)1(

قصضي.:والأنب،المحققائنماهكذا:ب!في)2(
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:صاب.وأهلهالزمان:34ف

صخارِتنوفةِمرابُإلاواهلُهالزمانفاتسخرنلا

595ص

618:صتغورخيوللهالزمان:35ف

أر!و(.)مثلوبالعكحىآخرفلهأوذلهما:36ف

العَجزُمقدار.،على،يأقيوالصدراولهمثليُلفىالدهرو3خر

الكومياتهن2()خ

باط:ماالتقطااللنومباتمنالثافيالجزوفط

يهرمان:لاوالنهارالليل:37ف

سوسولانُعمىممليدوهاولئمخَلُقاوهارثاماالجديلىينإن

مابوسنيرانواقتبسا،نحزصانَادوافزسا،الحتفَ،انذرينأنذراقد

2 .o

حشر:أونضرلنايعادلا:38ف

جكُلهلايعادولكنزجاجكاْننا،الزمانريبُيحطمنا

216 jo

(.التوراة)ثلمحدثوالنور،الظلمةهوالأصل:93ف

حلوكهاإلا،الأوماتِعنمروهامُحَدث،الدهرفي،النورانالفكريرى

ran yo

يكن:أويتومفلاالزمان:04ف

تركالركائبُأعتادكماليستمطية،الزمانمن،الأنامُركب

223ص
41:ف

يرنجلو،راتتايُفكِر،سللنابهايفوهتآفاعرشاهرواللى

266ص

:مكانأوزمأنفيليياددباْنالقولىهنالخرية:42ف

نقولُكذاصدمتمملنا:حكبمخالقلنا:قلنم
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مكانِبلازصصتموه
خبي:لهكلامهذا

فقولواالا،زمانولا

عقوللناليستمعناه

275ص

ثطى:ونحن،سرعيننمعطماوالنهارالليل:43ف

ثمالشُرابمثل،صحاةًوخازعلىسائرينغدونا

103 jo

)؟(كالجمالليا،الجملينأورهانفرسيلا،الفرصينعل

متماثلة:صريعةأكوان()آناتالدهر:44ف

الأولنظيرآخرهاويكونصريعةتمرَ،أكوانوالدهر

الاْطولالزمانهنيُعَدحتىمصارهاالمديدُالومتَويؤلف

rIA jo

ا!ركأوالمدبد،انأو.الطويلالوقتتؤلفاليرميةالدورةانهذامن)أفهم

.(.الزمنمنهايكوَنالقصيرةأجزاءها(أوآناتها)أوأكوانها

ااباضر:الإدراكعلىعصيانوالدهرالمكان:45ف

حجمُولايُحَسُلونلهماومامُدرككلأحرزاودهرمكان

378ص

إحلم:كازائلالدهر:46ف

ويَحلَمُيبلىالبدرأديموانزائلٌكالحلمالدهرانواضهدُ

384ص

033بنكاثمبلاوخيلزمامبلاابلالاْبام:47ف

الشكائمأغفلخهاوخيلعلينها،أزهةوليس،عي!وأيامنا

388ص

الآنيحلقولا.ضيءكليثكلالزمانهن()ا!ونالواحدوالاَنالدهرمتجدد،:48ف

ومشقبل،ماضوالأوقات.معلهاويعقبها.تعدلمالزمانأجزاءمرتوإذا،السريعةُالخيلُ

التجدد.ودائممبجددوالحاضروحاضر،

)حام(.نهايةولالهماهدفلاداضألأنه!ا:رهانفر!يليا)1(
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فإنماةشي!ثاًالدهرُغالفيلإذا

حدُهُأعياايالشمسهذيوهولد

عالمكلُئحتَهُكونِوأيسرُ

ووراءَهائعُذ،لممرتهيإذ

غاثب،غابمابعد،س!اآبفا

أمسل:والظلمةمحدثالنور:94ف

مُحَدثالخواطر،حكمفيالنور

:مُحَدثالعالم:05ف

النجومنجلودُاعتقاديوليس

:الاَديونتنأهيولا،قدمالعالم:51ف

قدبئم،فيهشذتلا،خالق

هذا،cآدمُيكونَأنجاثز

والبلاللناسالمكانمعظرفالزمان:!52

وأهلهالللادصئرواتهُ

كائنهوبحنيدريلاوالدهر

:يرجعانلاميعاقبانوالنهارالليل:53ف

بتعامباستولياالفتيانهما

وتلاهسايرجما،لممضياإذا

خادمُوالدهرُ،الدهرإلهيرادُ

متقادمانهلبٌوخَير

صلادم)1(جُردالأكوانَولايُدرك

وقادمماضوالأوقاتُنظائرُ،

عادمالمجددَالحينيَحَدَمُولا

093ص

)2(المظلمالزمانهوفيهوالأصاب

504ص

العالَممدمُمذهبىولا

,,.nvto

نقادم،الأنامعلى،وزمان

آدمإثرعلىآمتَبله

488ص

ظرفين:

فيه،

ومكانا،ذاهباَوقتأ

كانافيمايلاةفكيف

053ص7

يطانفكيف،لبٌلهماوما

(+يُلمرانِ،بالمحتودعاتِ،نظيران

38.ص

irk

الحافر.ضديدةاصعراذقصخيا:صلادمجرد

.الزمانهو:الاْصلز

.ألز!:الثيءلط
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:ومكانزمانوظرفي،وتجلماضفيالخلق:54ف

ومكانِمدةظرفي:وظرفينومقبلىماضبى:أمرينفيالخلقأرى

05ص e

همابل،يلمانلاوها،قواملانوالهاروالليل،آدموترشسوترناشما

لاحق.يلحففمالا()طرفانومهران،الحركةخفيفاطائران

هذأنِرببلاوما،لآدمودجىضحىفيأنارأوبدرضص

يَجُذانعَمدِعلىحَبلوكلجالُهماأنجذتماوالمبحوالليل

أخدْأنجَدعلطائرانبلعَلِماوماظَ!اماالجديدينإن

يذأن)1(بمقدار،يزألا،ولملُحِقاولابُذاماللاَن!رفان

555ص

ألاَن:يفنىوالآنالوقتَيفنىالومتُ:56ف

بأمصرانفيفنيهالقدبمِ،حكمُيَنظِمُهُثمكونٌالومتِواقصر

577ص

الماضي:يدلوالتالى،شيءكليعالومتمن)الاَن(الكون:57ف

بتاليهاماضيهايُبدلُخيلٌبهانعيضُأعمار،أكوانَكأن

والباالوضعُثم،العينكلمحةقاطبةَيحمِلَُالأشياءفعدها

لأ26ص

الحركة.الضيف:الاْخد)1(

المهر.:والبرف

.ياْخذان:ويذان
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)2(ملحق

المقابساتفيالزمانتصوو

هرخوبجاتنمهومر

خصوصاًبلسانهميتكمهَنْأوايوحيدينصورفيمفيدأومهمضيءألاتاعفييوجدلا

الليلةفيفيفولوالآخرالاْولمعقعنبسيطةفقرةإلااللهم،الجتتافيلحيمانأبيبلان

واتكوين.والإبرازالإبداعهنبهاللهبدأماإلى"الأول9زالإثارةان:والعشرينالناسة

فكانمحجبأكانلاْنهالعالمخلقاقهانويرى.العاتجةفيإليهالمصيرإلىاالاَخر"فيوالاشارة

معرته)9(إلىداعيا61ْثارلانُالكونالعالم

بتصفية،مقرونة،أهميتهاحبمهاأملىا!وصهنجطةنجلىالمقاباتنيولكن

المنطقيطيمانأبيهرمفهوالموقفهذااننقول،وابتداء.أمحنماواضحهرقف

الاْخير،وكلام،م(هـ)1931001شةالموفى(بهرامبنطاهربن)محمدالجتافي

ثافه،التوحيديانبمعقةفيهواضحوالانطباعات،اتذكروطاج،الترحيدىبنقل

جملالمنفولومعكم؟عنهينفلأوالتلسيذيثرحهللأصتاذمحاباًهناكلأن،اصتاذهبكلام

أست!صيصعبوباتالمي،آخرإلىهوضوعمنوقزاتاقمادوفهاةاضطرادفيها،قميرة

الفلفيالجنافيهومفلاستخلاصبالنةمحناًالأهركانوإذا؟منهاواضىمحددمومف

فإن.)2(للمقاباتمقدمتهفيحيننوفيقمحمدمثلأ،البعضفعلكما،العريضةبخطوطه

المجزشيةالمائلفيالسجتافيأوايوحيدكطرأكطاستخلاصالباح!أرادإذاععتتمحالمهمة

ايض.،المكان،الزهان:ثل

المحاولة.منباْسفلاذلكوهع

أجزا.()ثلاية،9399القامرة.الز!نوأحمدأمبنأصمدنمحيح.والمزانةالاشاع:اتوصبدي)1(

.09؟عى.2ج

المتدمة.،0791بنداد.الإرضادمبعة.حكبمنونجقعح!دلهوتدمضقه.المتابات:ايوجدي)2(

.الزمانعنيخهاشيأنبدولم،92-47عى
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بالأسودمطبوعمنهاالمهمالموص

:الأولالصا-

وهو.الذواتمنذأتوجودامدأدإلىإيثارةهوالدهر:أفقاصليمانأبوعديئأهمدى11

تكونأناهاالذات[1821ا-قبلىممت-ترطوالاَخر*مطلقأحدها.قمينينقم

قلدهر.متناميةتكونأنوإما،ونهايةببدايةتضكأنغ!هـأنمناحقيقةباإطلاقوجودموجودة

نهف!وإذا.المطلقالدهرفهو.انتهاءولالهااتداءلاذاتوجوداقدادمهفهمإذا

نا:نقوأ-انا:ْذلكمثات.وال!ثرطبالاضافةالذكيالدهربكوننهايةذفيذاتوجودأقدأد

الأوا-علىالمثاتوأما.وكذأكذاالدهر"أفعلىوكنت.وكذأكذايفعلىكاندهرهفلاناً

غ!!إلىوأمدما.وأنمها+الذواتأمدامرأديالذأتإلىمفبرجعالذبَفهو*اصلاقبال!

والتأخير.بالقديمالمشرقيالفلكحركةعددوالزهان.بدايةغيرومنن!ية

الحركاتاذيوهماحداوهذا.الحركأتعدهاهدةأنه:أ-قامناضاسأوصف:ا-ما11

فوجوده،الحقيفعلى()1()الزهانمعنىهذأوليم!،الدهرامممنالمفهوهللمعنىكالمكبال

الحادثةفألاْضياء.الحركةهووإنما!الدهرهوليرومعدوده.الحركةعددفيهوإنما

يلزمهالاوتلك+الأولىبالذاتوجودهفيويخعلق،الدهرمعجارمومامخها:عا!!ر!ت

بالتصوستعلقارزقياالمعنىتِجلىصتالتيبا!.الزمانتِجلىمنإقيااجعدواوالفبلىاتميا

ب!تمحصوشوهذأ.الزمانفيالحادث*الثافيوالضرب.)2(الأولىاتأتاوجودإلىإضافةوا

(31()حركةإلىوبالجحلة.ا-وأنفعافعلىإلىرجعفيهالنظرحققوإذا.وبعدبقبلى:طرفين

إمأو.نمووإما-اتاضحاوإما.نقلةوإما،فسادوإط،كونإما.احركاتا!

.ا)4(ااتواتامنذاتبرجوديتعلقأدتعهيرمن،اسل

انههناوواض!!.والدحرالزمانمدففيواضحماحدوإلى،يصنمرأههاوهذا

المطلقالزمانفيالأخهسرأييشبهانهلنقلىأو،الراشيى!ريابرمحمدبمرأباتا

فييوردهتعربفبدلالة؟وضتماوالمحيح؟الزمانمنبدلأالدهر:حبنتوفيقسدنخةفي)1(

محققبصواباختار.ماوهر؟كلهالكلامسياقهنواضحوهو،وضأقي364عى)19(مقابة

.TVAص.9291القاهرةلجعة.الدوبيحنيحيى.حينتوفيئسحمد"-تجل"المقابات

الاْولالنمل.الاْ،لالتمحوارراجع.اب!يناوابنالفارأبيعد"بالذاتالحلىوث"سأيمىهذا)2(

والثافي.

(r)حركة.شبدلأحركات:الدوبيأوحينعدصواءالأصلفي

927.صوالندوبي103-203،ص73.مقابة.حكيمنويخقمحمدتحيق.المظبات)4(ا
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المطلقهراللىوهووأزليةتغيرلا%شياءأولشيءمدةأوشمانعنيتحدثفكلاها.والمحدود

حادثالآخرحوالذقيالعالمحركاتمقياسلاْنهونهايةبدايةذوهو.والثافيالمطلقالزمانأو

السجتافيكدكذلككانوربماةالمحمورالزمان-ويميهالىاشىكد--بالزمان

زماذكلمةوضسنامبرروهذا.بالثباتلابالحركةمرتبطالمحدودالزمانأنالمهم.والتوحيدقي

أب-"فوجوده:مباضةذلكبعدالج!تافييقولحيث.أعلاهالنمرؤ.الدحرهنبدلاً

11.احركةأهووإنما+الدهرمولضىومحدوده.الحركةعددفيهو--إنماالزمان

الفللنصحركةعددالزمان:وموللزمانأرسطيتجعريفيأخذالجتافيأذوالظاهِر

يكوَذالذقيالكلىفلكاأقيالمثرقيوالفلك.اصابقاالنصانظر.والتأخير"بالمديمالمثرقي

المحدثإلاْفلوطبيأيعريفباسرةذلكبعديرفضانهذلكعا!والدليلى.انهارواالليا-حركة

بينما+بالحركةمرنبطأالدهريجعلىلأنهيرفضهولمأذا."الحركةتعدحطمدة11هوالزمانانمن

.وأفلوط!!أفلاطونعدالزمانعنوفرقهاأفيزلية.معنى)راجع.بالاْزلية.بالثباتمرفيهو

هذا(.كتابناموذفيعهماكلامنافي

الزماذأو.الأشليةأوالدموعنالزماذوفرق.والجراوالحركةالزهانستأشبطهذاان

وهذا.الىبطهذاانأمول.ضمانفيأويتغيرلاوماأدتهوجودمدةهوالذبَالمعلق

التانربقفهذأ.القلىماءإلىالسجستالنىرأقينسبةفيالاحتمالاتكليف!!أذيمكنالمريق

يربطفأرسطو.فلاسمتنامناتباعهموسائر.وأشسطو.وأفلرط!-أفلاطوذعندواضحجد

ثابتلأنهالزمأذففوقعدهاللهوأما؟الجمي!ابقدويقوا-+وبالحركةالمتحركبالعالمالزماذ

.المصنوعللعالمموأرياًكاويجطه،والمخركبالحركةالزمانيربط-حسب*تخريجاتنا--وأفلاطون

.التخريجاتبعضحبنهايةأوبدايةبلاالمصنوعالعالمكانلو-وحتى،ونهايةبلىاية

بينما.والمتحركاتالحركةمظاهرمنمظهرالزمانأناضخريجينأكلافيالمهم.كذلكفالزمان

دائم.ثباتإنها-!ماببةليت.الأكأليةأوعندهالدهر

الثاني:النص2-

.الأجزاء")9(ثاتجةعيرالحركةنعدهامدة:الجوابنجالزمانماابقال1

:هلاحظتانعليهولميأوردتهومد.النصهوهذا

وبذلكالزمان...الحركةتعدهابمدةالمرادأنفيواضح،النصهذاأن:الاْولى

.هاكهراللىبلىلالزماناختيارفيأضدهاوعليه،الابقالأولالنصإصلاحيمكن

الابق.النصفيالتعريفهذايرفضانه:المافية

،36.ص9.امقابة.حبن.المقابات)1(
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الثالث:ال!نص3-

جمعهمنالمقابة)وهذه،التوحيدةعَيتكلمعأنوبعةع.والتعينالسابعةالمقابةمن

المأدةحبالفينفوصناسقوطتجا!العلويالعالمفيالسابقوجودنام!اأمورعنومراءاته(

كلامكله)وهذايقولالأولعالمنانعيناولماذاةهناكعلماومعنى6والهيولى

أرسطوعننقلاًالتوحيلىىيقول:(بوضوحالطبيبالرازيعنلىوكذلك-أفلو!ني-أفلاطوني

العالمهذانعةعنةعيرأنقباطلانا،العالمذلكنذكرلاصرنا"انما:(أفلوطينأنه)والحق

سقبلهناكولي!،حاضرةظاهرةهناكالأثياءانوذلك،ذكرأصحابنكنلم

لملآناةالذكرإلىنحتاجنكنلمفلذلك،عندناالاَنكحضورهاحاضرةكلهابل،ماضولا

النة.تذكرهناكفليسةالدكلحيزؤلأْناكنما،أبناثناهنالزمانبل،الزمانأبنماءمننكن

الاْشياءكاط:ومال....مرتعتكونولامرتعتكونالتي،الزمانيةالأشياءفيالتذكريحتاجوإنما

الماءهناهألزمناالذيانوذلك،العالمذلكفييلزمناخلافهافإن،العالمهذافيلزمتناالتي

نأعلىنقةعرلافلذلك.نروىولا،نحسولا،نعمىلاهناكونحن!والرويةوالحس

لأ&،يذكرولايعلمعإنماهناكشيءوكل.التذكرتحتلاالعمتحتوامعلأنهالعالمنذكر

منويكونكانلأن،كانتثمتكنلموقتيكنولم،واحدبحالحاضرةهناكالأثيماء

لادائمةالعقلىالعالمفيالتىوالأئياء.العالمذلكآثارمنأئر،أوالزمانالزمانباب

كانمنهاالدواملأن،الدواممنأقلوأكرموس،حالهاعنتتحيلولالنير،

ناوذلك.واماللىهيبل!غيرهاالدواموليس،واماللىدائمةهيتكنولم،دوامأ

1(00011)عواحدثيءفاكوالموموفالصفة

ليانعلى؟هناوامىوالزمانالدهربينأيفريقعنسابقاْذكرتهوما،واضحوالنص

عنوعالجاه،وضرحناهنقلناهكماةأفلوطينمذهبإلىالقارئيرجعأنوهيcملاحظة

هيوها-.الزمانعنوفرقهاالاْزلبةعنأظوطينكلامعند،أفلوطين""تاعياتكاب

واضحغيرولكلى،.ايوحيديكلامانفيجد؟م!االدواماذأموالدوامالاست!رار

منمزجمايكنلمالقمهذالأنوامنعحععيروأقول.أفلوطينمنينعقلتأريخياً-يكاد

-.علمي-حسبعباسيةمدبمةترجمةأفلوطينتاعيأت

الرابم:النص4-

النص:يقول.والمكانالزمانبينااةعفربقفةعوهو

الخو،فيكلامفجرى6الخويالنويمجلىفيأم!كنل:سليمانلأبي"تلت

الظرفمنأكزبالزصانالمخموصالظرفصارلم،الفأيها:الأندليلهفقال

فيالنحو.النحومنهذاوليى؟أدرممطلا:تالثم،هنبهةذكت؟بالمكانالمخصوص

.104-993عى،7ْ9بةمقا،حبن،تباالمقا(1)
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وتميزها،هذأأحماهوخصي،سكانوظرف"زمانظرف:ظرفانالظرفانتعرفأنهذا

وبهما.لهمااللازموالاعراب،بهماالمخصوصةالمواضغهذهعلىوتقف،هذاأعاءمن

وليس؟ذلكيعمأبنمن،الأنلىليظل!هولقلى،عليأبوصدق:صليمانأبوفقال

بهاقوَامبنآخربنناسشماْخوذةصناعةكلبادئلاْن،عنهيبحثأنصناعهفيعلبه

عالمين.

أيفاًالاْولفيالزمانلأن،ألطفالزمافيالظرف:فقال،شيئأفيهأفدتنافلو:قلت

تجلمنوالزمان،الدلىتجلمنالمكتانف!ن،الزمانمنأكأوالم!ن،نالم!منألطف

تصرفيكونأنلهذافوجب.المركزحدمنوالمكتان،المحبطحدمنالزمانوكأنةانض

منأكزتصرفهفيأحوالهأصءتكونتصرفهوبحسب،الاْكثفتصرفمنأكزالألطف

()9()المحطجوهرمنوالم!ن،ثريففجوهره،الفلكحركاتإلىمنوبوالزمان.ذلك

.الزمانهويالذ!هرسومهفكذلك.العاليةالأمورإلىألَربوالفلك.محطوطفجوهره

:ماضوزمانحاضرزمان:تقولانكألطفالزمان(ب)28انشهدومماتال

هذهعلىبالمنطقيزيدوهو؟إنانكابهأحىومد+الأولبالنظرهذا.ستقبا!وزمان

عدكطبنيحيىاستخرجالكثيرةالوجوهفيالزماننصرفأجلومن.بينةزيادةالقمة

ورصالته،بآلافألفعيرينعلتزيدوجوهأ،القاعدغيرالقاثم:القاثلمولمنالمنطقي

.حاضرةذلكفي

نيفيجولالسَفلٍمنيرتئىالذىالفيلوفنظرمنأثرفنظروأ!:يفولثم

وعن5عنهاينأ،كلهاالحجبهذهفخرقالعلومنانحدروربَما!العلووببلغةالوسانط

....!)2(العقلمنمرزونةبمعرفة،تفميلهاوعنءجملتها

بجزئياتوتعلق،غامضتفريقوهو،والزماذالمكانبينالتفريقفيالنصهوهذا

سعرداًالأرض-هوالذيبالمركزاءابتلىةالقديصةالفلفةعدالموجوداتومراتبالطبيوالعام

العالمنهايةوهوالمحيطالفلكهوبالكلىوالمحيط.الخفالأفلاكفالنارفالهواءالما+إلىمنها

البطليموحمط.

:شيئاننبفحهناومن

أبضاَ.ونوعيأووضوحاً.معقوليةالع!ءأبيتفريندونالمريقهذاانةالأول

بعدالميةللأجابمحطكلمةوضعتومد.المحطهنبدلأ()الميط:حينتويخقمحمدحن(0)

النص.هذا

.127-126ص.23مقابة.المقابات)2(
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)انظر.()المحطبكلحة(المحيطأكلمةبإبدالعملناهالذيالتصويبان:العافي

بالاْمودكلط.وبدلالةوالمحيطالمركزعنضرحناهذايقتضبهأهرهو(أعلاهوالنصالحاضية.

منوالمكانالمحيطحدمنالزمانوكان9:النصمولوخصوصا.المذكورعالنصمنشقمما

بطرين؟-ذلكبعد-كما،شريفةوالأفلاك،محيطفإنالفلككذلك.المركز"حد

مبلهووالنصمحطرطوجوهره،الفلكأى،المحاطجوهرمنالمكانيكونأنيمكنفلا

جوهرمنوالمكان،ضريففجوهرهتالفلكحركاتإلىمنوبوالزمان11:إيعديل

.11محطوطفجوهره(المحيطأ

.سحطوطفجوهره،المحطأجوهرمن"والمكان:وهوتصويبناهوفألصحيحوإذن

الطيعيالجمطلبهووالفادالكونعلففيالقديمةالفلسفةعند،والمحطهذا

الجافبمعقالاْرضهوالذيالبطليموسيالعالموسطأى،للثقبلالطبييالمكانأكطللفل

النار.أوالهواءأوالمأءوليى،ايضوالمعادنوالزابالصخوروهوالثقيل

:الخاصالنص5-

وكذلك.فيهللزمانمدخلىلاطالمعلولتيالعلة:القاثكمول:عديَبنيحيىقال"

الدهر.فضاءفيجاروكاْنه،الزمانمعنىيتضنلا،الفعلمبلالإسم:النحويينقول

.الكتابهذامنموضعفيسيموولعلههَبئنوالدهرالزمانبينوالفرق

مدخا!لاجهةهن:فال؟الزممانمنهوأينالإبنمبلالأبفقولنا:البديهيمأل

يصبرلاْنهيدخلذلكجهةومنهذاعلةهذاإذف!ا()؟()الفرضأنوذلكطبينهماللزمان

تجلالاسمان:النحوبينقولوأما.الزمانفيهذاتبكالزماننيكانهذاباْنهؤذنأ

الفعلوجدومى،الفعلوجد3الإوجدوإلافئ،عليهمقدمترتيبهانفعقول،الفعل

فيمختلفةالاْعيانومراتب،الجميعفيواحدةالوجودفرتبة،الحرفوجد

لا.الجميع

الا3بينوكذلك.زمانيةهيهلوالابنالأببينالأبقيةعنتكمالنصوهذا

للحملولسابقأدئههل،والعالمأدذبينالزابطعنالحديثبصددالكلامهذاولعل.والفعل

القولمنبدفلاالزهانتقدميقتفيوالمعلولالعلةبينالترابطكانفإذا،لاأمبالزطن

ممههوذلكومعاللهفعلالعالمأنصح-وإلاالمتكلمبنتولعلىبالزمانالعالمبحدوث

بالمرتةالأجقيةهئل،وآخرشيءبينالأبقيةأنواععنحديثمنأجزكانربماأو.بالزمان

باحثفيمطروقمرضوموهو..ال!بالزمانوالاْشقية،بالذاتوالاْسبقية،والثرف

.القدماء

أئة.ماوالصححاالنرف!أكلمةوأثت،البحلةهذ.مننأكدكبر،حبننويخقمحمد)1(

.301عى،13مفابة-حبن-المفابات)2(
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الأعلامبأظهركشاف-ا

-ابو-

.13:الهيثمأبو

.13:نصورأبو

.13:عيدابو

القاسمأبو

،6،،59،61،16:الهذيلأبو

5،1،151.

.17،66:الملاءأبو

،18،94،56،90،06:ابركاتأبو

،66،08،81،82،83:البندالي

84"85،461،148

.09:الحنعل!بنأبو

.14،15،146:افاثيعبدريلةأبو

-ابن-

.،ا:صيلهابن

.17:الارخابن

،55،66،001،*،18:فيإبن

101،201،401،127،128،

147،148.

t"66143،"18:حزمابن ill

.8.1،9،1"46؟

918

الكآبفيالوارثة

،18،35،37،06،66:رثدابن

801 " 501 " 401 ، 01 0 ، VA،

901،128،،91.

.35،38،77:تييةابن

.35:عيْاشابن

،94،16،62،64،66:زكرياأبن

78"08،81،88،49،001،

201،301"021،241،271،152.

.91،،148:مي!ونابن

.115:نعامةابن

.011:المحعدنعاهةابن

-إت-

77.،،14،6:البلنى

001:البروفا ، 64 fill.

.TA:جمىبن)براهم

.012:أيرملى

.36:البيضاوى

Iا:أبيقور r.

.1t1":الباقلاف!

-.28:ا!برألبرت

-ات-

.66"17:التوحملي
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--أج

.31:الجوهري

.841"65،471"45:الجرجافي

.51،46:الجبلأيي

--أح

.35:البصريالحن

--أخ

.61،41:رزميلخواا

.66،021،122،241:الصفااخوان

-اد-

.44:مدآ.

-لع-

21،5:ليىطاأرسطا. ، ، 38 ، 1 A،

،6،17،47،57ع65،85،06،56،6

67،AV ، 8 6 ، 8 1 ، 80 ، 97 ، 7 8 ، VV،

9 8 ، 1V. 9 6 ، 9 5 ، 9 1 ، 9 0 ، 8 9 ، 8 A،

001،101،201،301،451،501،

701،801،021،221،821،541،

151،531.

.04:كسيروصأرنست.

.07:هاندارضر.

-عاز-

.31:زهريلأا

،61،56:لأزرقيا

241،8،1.

.71،36:لزركيا

.53،36:لزنخريا

f1'11 11c،

-اس-

.47:)دعكندر.

.601،701اسكندر:.

.16:ييالأفروالإسكندر

-اش-

.13:الثافعي

،5،65،26،56،68،:يزافيا

1 4 2 ، ern ، 1 2 7 ، 1 2 6 ، 1 2 0 ، AA،

641،84I.

.241:يثعرلأا

ط-1-

.51،35:الطبري

-اع-

.15:ميىبنأض

-أغ-

،98،001،6،9"81،53:لميلضاا

،28،66،101،912:أفطبن0

013،132،1+،135،136،Irv،

138،913،0،1"141"151،153.

-اف-

.+:ل!لناراا

،51،61،81،52،82:أفلاطون.

38،34،055،5055"85"06،66"
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75 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 07 ، 96 ، 1v،

76،*،78،97،85،81،86،87،

98،59،"11311،،،012122،151.

.VA،16:افلوطرخى0

،18،24،94،54،65:أدفلوطين0

66،73،74،75،76،1 . . c at'

51122%، 012 ، 114 ، 011 ، 901 I،

9512131.

.+:فرلونأ.

1t:لفيوهيا ، 1 4 3 ، TA%.

-اك-

.81،541،841،941:الكنردي

.*:الكواكبي

.34،71،84:اكدانوفان

،730051912":طوماراثوينى

914،151،152.

36.:الكازروق

-ادل-

.28:أوفالكسندر

.92:هيدلألكندر

-ادمد-

.341صفحة:يبدلملألرا

.2،،61:المحصل

.\+'2،52،:لمسغا

.VA:لم!مدوثيا

-ادرد-

.61:لتوبختىا

.34:نكمندرا

.or،05،15،25:ألبداين

.54:جبداندربه

-او-

46.:كليىاوهير

46.:أورفيوس

.YA:أوكام

-4-اد

.2،1،471:الايجي

.64:إيرورد

.81؟يوبا

.24:أيعور

.64:للرولوص

.001،021:أيرتلى

.28:بوبدى

.YAا:بوتومدنمور

دمد.2:بوصيردون

.،3:برنيت

.34:بندورا

..54:برضوفي

.15:بيركرد،

.5،351،،25،35:بركون

78،97،08،185:بنى

،76،59"47807:بردوي

.34:برهثيري

.74،27:رميديبا

.ه،:بروت

.82:ربرنا

.72:نايلور

،001

69،
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-ث-
.72:ثاسطيوس

.25:مارتيرجوشين

.28:جاليفي

.28:دانىجون

.42:جيا

،51006،001،151:فالجان

.53،54:جبصد

.74،78148،152،:جالينوص

.61:ايحاقبنحنين

-خ-

.13:يزيدبنخالد

AY،.6،دينيوس:

.28،25،53،45:ديكارت

.YA:فيدوفر

.4،:ديمز

j25:امله.

ربا:ه،.

.37:رثبدرنشا

.45،46:ربوص

زيدلر:7،.

.69،79:قشون

.17:سيبريم

o.2:سليمان

.28:يريانصيجرداي

36.جبير:صيدبن

44.:صارنون

48،94.05،:سمراط

52.153،سبينوزار:

.35:المنارساحب

.45:صولون

.37:جوهريطنطاوي

.05:طاليس

-ع-

.011:نعامةالهعبدالميحعد

.18،57،86:الرازيالدينفخر

.28:اليهودىِفيلون

.to:فورص

.46:فريمان

.08:فورست

.115،012:فورفوريوس
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-ق-

.36:نرمولت

-ك-

.025TA:الاصكنلريكلينت

.36:كاش

.tits،3،،2،:كرونوس

.4،:كيلوص

.9،:كان!

.08،81:كراوس

لوما:،2.

لينتز:،..

.2،001،:هتى

:،2.مرض

A،2:همونبنموص

:2..ماخ

...Iir:kA.

-ن-

.54:نيثه

013،136،

39

.1.هارتز:،

.4،"43"2،:هريرر.

.،42،4:عروص.

.42:هومر.

.42:هواهـص.

.42:يدص.

.44:هالص.

.هوفاس:.،.

.04:هيرا.

.هو!شوموحا:.،.

.45:ههلان!كوس.

.هرمليط!:8،.

.51:هيوم.

.:52هيتل.

.v.نري:4

.69:عههيدقر

.YA:وجين

.54:وولف

.24:يوحنا

.28،912:النحوييحى

.46يجو:

74.:كرم!وصف

09.99،:عليبنيحى
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المصطلحاتبأظهركشاف-2

الكتابفيالواردة

.tأثير:06

.52:اثنأئية

82"1،42،،11:أزل،ازلط

37"38،74،84،55،53،26

36،96،07،17"27،76،67

97،97،59"69،111،211،

"11،811،911،021،921،

،ا*،1،431،361+،131

041،051،151،251.

or

63

76

79

.6

TV

rA

rv

.52:حتمية

VA،11،16،17،18:حركة

،55،56،57،58،06،16

،64،65،66،07،73،74

،77،81،82،87،19"29

،،89،99001،.1'1،401،

1،901،111،115"116"

1،012،122،123،125،

،+ا،1،128،912،132

،`146،ا i 5، ، ،،1 ، 1 1t،

1،151،152،153.

.18:حربة

21،41،72،82:حادث

،53،76،81،85:حاضر

1،135،138،014،142،

،92

،63

،VA

113

013

914

،48

،62

،75

،59

118

126

134

148

،35

135

152.

42"؟8"21،41،61،71:الدهر

92،+،06،16،26"56،128 ، AV

921،3،1،641.

11،21،3:الزمان

61،71،81،02،12،

28،92،92،03،43،

38،93،04،14،14،

74،8،،9،505،15،

55،65،57،58،95،

63،46،56،66،67،

17،27573،47،75،

97،08،18"82،`A1،

88،09،19،29،39،

1 0 1 " 1 0 0 ، 9 9 ، 89 ، 1V

501،651،801،901

211،411،511"611

911،911،021،ivy

621،261،271،128

13،"ا+،131،132

137،381،931،141

،41،5.1،641،7.1

051،1510251،531،

.،6:الممملقالزمان.

.53:ابافىالزمان،

491

1.ا،،

24،25

35،36

44،to

52،53

،0661

68،96

76،77

84،85

49"59

،201"

،124"

،912،

،135،

،142،

،148،

153.

،27

+،

"46

،54

،62

،07

،VA

،86

"69

118

125

03i

136

3،1

914

http://kotob.has.it



32

08

53

-ش-

901،2215"35،55،75:يةضعرا

،03،34،47،48،51،89:عدم

،701.

.94:الفلسفة

.52،57J:المطلتةالنكرة

"48،101:اثيولوجيالنكر

1،151،152.

.or:فيزيائية

122،

،+،91،25،26،28،03:مادة

،08"74،مهي،53،56،67،07،

،128،136.

.53:الديالكتيكيةالمادية

.4،:اثاعة

.45:المثولوجبا

.or:الميكانيكا

.52:ميكانيكيمادي

،11،93،45،48،51،52:المكان

،61،62،63،07،77،81"123،

1،128،148،151،153.

"48،53،07،!ا3،7،:المأضي.

17،69 ، 82 ، 98 ، 85 " 81 ، 76 ، Vo،

،134،-ا+،185501،701،131

138،913،1"ا+،135 4 2 I ota،

t 5 2 ، 1 5 1 ، 1 4 5 ، 1 4 4 ، ill.

.'91"15،66:موضوعي"

71:متقبل. " 70 ، 53 ، 48 ، ! V،

04 9 4 ، 39 ، 39 ، 9 2 ، 98 ، 08 ، 81 . V

69،501،701،701،011،211،

%r ، VfA 6 1rV ، Vfa ، I r 4 ، % % V%،

041،241،441.

.66"15:مثالي.

.53:معتزلة.

.11,53:ميتافبزيهية.

.15،55،16،26:مطلق.

،51،53،55:نسبية

i:النفى 2 i.

.921؟الكليةالنذره

-و-

،9،،45،48،`11،11:الوجود0

15"00،56،58"62،65،66،75"

6.1،112،11،،118،9116122،

12،،912،147." 5،1 ، yet ، % r،

148،914،151.

1428:وجوثي. 69، , Alf .X؟،66

.83،281:الوجودية

.53،29،211،411:الوامعبة
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الواردةالكعببأظهركشاف3-

الكعابمنونفي

)1(

74.:وخلنهاثه

.16:والأمثلةالأزفة

.24،03:)نبيل

.42:الاليات

.011:أرعطوطالي!1هيلوجيا

.45:أثعونعداللاهوت

.14:أنبوهالدلثى

)صت(

.641:اتهافت

.27،03،38"42،25:التوراة

(ح)

.98:حوار

.17:.المعارتثواثر

V،18:الاصلاهيةالمعارفدائز t.

.148:الحاهيريندلالة

)هو(

.17:صيبويه

3،،28،38،:التكوينصفر

.132

25.:الأهتالصنر

26.ضراثيا:

25.:الحكمةفهر

78.:صملى

t.8:الطبييالماع

45،

691

)ش(

.55،101:التهاء

)ط(

،72"67،07،71"كا:طاؤوصد

73،74،78،08.

(.)

88.:الحكمةعيون

)ك(

.54الكرجو:

)ق(

،38،+،+،26،03:الؤآن

"41.

ال(

.3i:العربلدان

)م(

.4،94،55،:الدبالكبكبةالمادمة

.38:العاليةالم!ب

(ن)

.201&101:النباة

http://kotob.has.it



بالموموعاتمميمرت

51الإهد

متلمة

صه

ص6

-1918ص:!ل!ىالمعئ:الأول!ل

ا؟عى،الفلفيالضوروقالطميالتمورؤالزمانمحئ

.11ص،والركهكارصدكؤأخرىبوضوعاتالزمأنعلات

.11عى،لل!وضر3ممهـضنا!اتأريخيانناضصال

الآنوتتكلاضحلتالتىالكلىت!مواللنةمحاجممنالاسفادةإم!نصدى:الكللىافى

المحئتطابقبحيث،مقمودةفليةمفاهيمبعكىوالنزالروممذلكالمعاجمهذ..الزمانعللللىلالة

.ITعى،النلنةكبزالمحئمعنا

الموجودةالزمانعناللنريةللكلىتالخواللفوببنالمؤرخبنصمعنالنلنيالمحنىهذاضلصعربة

.3I،صالباهبةزهنوز،والحدبثلقرَانAفي

يزيلىبنوخاللىوالثأفيعيدوأبيايثموأبيشروكد،الصبلانرودهر،زهنكلمةسق

.13ص،والبرهري

13.عىالبوهريحبالعبنمحى

أبد،،آن:هثلالقرنفيوأهثالهاالكدتهذ.ومحئ،مدة،دهر،زمان:فيهارتزقيل

.،اص،حين

01.ص،والومتوالزمانالمدةبيناببضاوىنفربق.الطبريكدالزمانمعق

كدالزهانالأضعرى،حدْنقلحسبوالببارالحلاْفمثلوعواهماتكلصبنعدوالومتالزمانمحنى

.01صوأر!و،أفلاطونعدالزمأنمحئصوبنفله،ابلش

نقلبحبالزمانفيالبيبالرازىمذهب،الغوارزميعدوالزمانالمدةمعى.فلوطرخعىوكد

لمذهبالأزرونفل.صاءوالزسانالدهران-البيروفيبنفل-3خرون0والزمانالمدةبينبفزقوانه.البيروفي

.16ص،والنلأ.والدهروالوقتالزمانعنوآخرينوالحلأفأفلاطون

تعريف.العلاءأبيبنقلالزمانفيجبربهرأى؟ابارحابنكدمعنا.،الزركيكدالزمانمئ
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17.ص.ايوحيدكليعدبيماايفريقوكذلكالمكاذ،عنوفرمهالزمانفيالعلاءأبيفريد

.18ص،/زمانفيلضىوماقناهزمانفيهروماوالزمانالأزليةبينللفرقالمعاررطدواثرمعالجة

91-38.ص:الكبرىال!حهالاْدبانفيللزهانالديقالمعق:ال!فيالالمل

.18ص،اللاحقالفلفيبالضيرشاْكل61خرهوللزمانالدينىالمحنى:للزمانالد!المعى

الله،والزمانالله:هيثلاثللزمان(القرآن،الانجيل،)أيوراةالدينيةالمعالجةفيالرثيةالقضايا

تعلىد،فلفياَتعالجهالمكما.المائلهذهمناليهبهذهعالجتمامدى.الزمانمعنمط،والعالم

91،النصوصهذهحولالاجتهادات o.

نفي:انموص

02ص،نحباضرايكوينصفرفي،والاييلالتوراةؤومحلقالهالزماننصوصأولاَ:

.22صأرياضر،أضمياضر،الاْمثالضر،21صالمزامير،أيوبضر

23.ص،الجديدالحهد،لوعضر،الثافيمحابيين،الحطمةضر

24.ص،يوحناانجيل،لوماانجيل،مرمصانجيل،مقانبيل

24.ص،يرحناانجيا-عنوالنمىالتكوينسفرعنالنص:مانمينأهم:الاشتاجمات

تفيمان:

.مادةمنوالصنعالثناثيةيحلمايكوينضر-ا

25.،صعدمهنالخلقيعفمالتكريننحر2-

،والتأئج:الدعاوىهذ.،مناثتنا26صعلىممنالخلقبعفمكذلكأشعياضرادالقول

26TV-صعدمهنالخلقفكرةالنموصهذهلاتعرف

27.ص،والانجيلايوراةفيمطروحةغيرالفلفيأواللاهوقيثكلهاالزمانثكلةان

هذهوأهمةاجنهادبةوالزمانوالحالمالدخولوالميحيةايهودبةالفلفيةأواللاهوتيةالمذاهب

28.ص،وممثلرهاالمذاهب

،والاْرضوالمىوالنهارالليلوجودمبلوهدةيرمعنوالكلاموالانجيلايوراةفيالزمانمفهوم

92.ص،الشةوالاْياماليوممحندطوثكلة

03-32.عى!الزمانبصددالقرآنفيالنصوص.والحدبثالقرآنفيالزمان:لايأ

33.ص،الزمانعننجويةأحاديث

33.صتالماءسأولىمادةشالمنععلىيدلانوالحديثالقرَان.الاسنتاجات

منالصغعلىتدل،الخطحى،صى،أبدع،خلقمثلالفرَانفيالمتعملةالكلماتجحيع

34.ص،والحاءوالص!الاْرضوجردتجلاليومومعىأيامشةفيالخلقممنىشكلة.ضيه

حانطة.34ص،والعالمادطمبينأوضئينبينالبقومحدطالأولويةأنواع

معيبتديوالزمانعدممنالخلقيعلمالقرآذانيرونوالميهلمبنواللاهونيينواللنويينالمفسرينمحظم

.35ص،العالم
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35.ص،العالموحركةوزمانمأدةمدميعفماذرضدوا+تالفارابيمثلىفلاصتابعضيرىبينا

وهكذا.أخرىومادةشمانالعالملهذاالذبَالزمانتجاانعلىتدلالآياتهذهانيقولييةابن

.35ص5بابعمرار

36.ص.المنلفينالمفمعرينوموقفةأيامسنعةفيالخلبع"ذا

37.ص،الزمانمعالقرآفيأكعاما-وتخريجفهمحولسنعةفلفيةلاهوتيةمذاهسع

انتباهبعيعطيولا"فلفيةبطريقةاابعكلةمع3تععاسع-لاوالقرآن،اجتهاديهْالمذاععهذهجبعع

38.ص،والفلاسفةالجكلمونعالجهأالنيالفلفيةللثاكل

9305-ص،أفلاطونبلللزمانظنر!منحوبلىابات:الزمانفكرة:الثالثافمل

.93-42ص،الثرتيالميؤلوجيالفكرفيا-

ص.93.الزمانعنفلفيمفهرمعلالقدامىالمصريينتعرفمدى

93..ص،الرافدينوادينعيوالمكانالزمانفكرة

.04صةمجردةلاكية،ومج!صةكيفيةوالمكانالزمانعنالمثرلوجبةالفكرة

ووضعالراحةثلالتكؤينضرفيوجدناهمما،والبابليةالمصريةالخيقةقصصفيعناعركثيرةوجود

.41ص،للحابالنجوم

42-05.ص،ابونانعنداالليتجلماالمكرؤ2-

الضورهنا،المعروفالفلفيعالفكرقياليونانعدللزمانتجريدياَأوفلفياَتصورأنجدلا

ثلللزصانمجردفهممنتقزبهناالمثرلوجياتوبعض.للزمانالمثخصالضورإلىأمربالاغريق!

.42ص،هومرعدالزمان420ص)كرونوس(

4.`ص،كدهالذهيةالعموروفكرةوالاْيامالاْعمال"،اثهةأنساب9نيهزيردعندالزمان

.44ص،الوهريةوالألراحأفلاطونمعالفكرةمقارنة

.ttعىالوسيىنحلةفيالأربعةالفحولوأ!ورةالمتجددالزمانفكرة

.45صالمحىهذاعناوريخةنمرعى.للموجوداتكمبدأالزمأنأوكرونرسدوروتبرالاْورفية

وبارمبدساكنوفان،46ص،ندرانكب،ضراطقبلالطبيحيينالفلاضةعندالزمانفكرة

.47ص،وانباذومعليرع

واضحالةعدمإلىالصيرورةأوعدممنالوجودبمعقاينيرورففىهؤلاءكدالأبديالعودفكرة

.48ص،الموجوداتوجردمدةوالزمان،نهايةأولكمانبدايةتصور

كما،للزمانخاعةمعالجةبقدملاتحراطتيبحدهوماالميثولوجيالقديمالفكران:الغلاصة

.48ص،لهنهايةولالأبلىايئوكلاطالوجودهوالزمانبل،للزمانمقلتصورشكلةيجابهلم

الزمانوجوديداهةيفولونب!نهذاوعلامة،والبداهةاثزكالد!منيخطلقصقراطتجلالتمور

.9،عى،ال!يهاتوأبيوالرازيوأفلوطينأوكطينهلالفلاضةمن

.94ص،الزهان"مبلية5عنعكانتتجمورأيضأهذاوعلامة
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المذهبضدالكظلتونظريةالدبالكيكيةالماديةلنصورضراطتجلالتصورهذاعلامةوكذلك

94.ص،التبزمحيالحيَ

،والمحاصرةالحديثةواتصوراتصقراطتجلالفكربينالنر3هذاعنمقارنأتإجراهصوابسدى

.05ص

9.-،.ص،الزهانؤافليةالمذاهب:الرابمالممل

51.عى،الزمانقالحديثةالمذابتنرضضدهة

:مذهبانالرئيةالمذاب

عورة!كانتوعد،ذاتتانمقونانمابل،موضرعنكيروالمكانالزمان:اثفىالحل(أ)

.2.ص،خألمىوحدسالإنافيللفهم

2..ص،الذانبةللانفعالاتضكلانمابركلوعند

52.ص،،االمطلقتاجم!هي!بلوعد؟نظ!ناهانحناحتاطتوالمكانالزمأنماخوعد

ذهبةنموراتمجردالزمانلببز؟وائالبينالماركبةحبوالموضوعبةالذانيةببناسابنرأيشبر

2..ص،دوهاملوكذلك

.2.ص،والحقيقيلميايوالزمانبرجون

ديكمارت.موضوعانولكماالمادةصمقلانوالمكتانالزمان:نيوتن:ا!شوىالحل)ب(

.Ofص،الذهنفعلولياحبقبانماواجيوزا

بمعى،نبىولكنه،موضوصعنلى.الزماناثتاينكذلك،برجونكلىالحقبقينالزطكذلك

53.ص،الدبالجكيةالماديةمفهومكذلك،وحركغأالمادةبرزجوالزمنالفضاهنابعبة

واتمورآناتمنتألفنالزط:وحديثأمدبمأوممثلوهاثلالةوهي،بالآنالزمانع!ؤابالم!

.4-3.ص،الذرئ

4..ص،متصلشي.الزمان

54.ص،ولابنقمذراتأونات3منبخكونلاالزمان

.ص..-66،اهدامىفلمةمؤرفيفلحبلزمانؤاهديمةالمذاهب:الأمىاهمل

-6..ههعى،الئير6رينقلحبالزمانفيالمذاهبنتل

6.-7..عى،البرجافيواليلىالايبمنقلحسبالممأنفيالمذاهبنقل

7..ص،الرازيالدبنفضننلحبالزمان!المذابننل

9.-06.ص،ابندادىال!بهاتأبيننلحبالزمانقالمذاهبننل

06.صرضد،ابننقلحبالزمانفيالمذاهبنفل

t(.066-ص،الأزرتي)حبمننرمةإسلايةمصإدرحبالزمأنفيالمداهبنقل

64.ص،والبيروفيوالضارزىوالبل!قالأضعريوحسب
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65.صوأرمطو،وأفلوطينأوغطيننتلبحبالمذابنتل

:مذهبأنالرئييةالمذاهب:النلاصة

النضعنعهنعرضأوانهالذهنعملهنأووميأويعتبر.الزمانوجودينكرمن1-

.66ع!،(المتكلمينمنومجموعةالكندكلي،الزال،حزمابن،الاْزرق،)أوغطبن

عالله(تدماهجطةمنومديم)ازلىجوهرأماهناوهو.الموضومميبوجود.يعزفمَن2-

للحركةكمقدارعرضانهبمعىأو،الكليةالنف!حياةانهبمئأو،مرجودأيوجودمدةانهب!عقأو

.66صرضد(وابنسياابن!أر!و،افيازي،ال!يهات؟بو،الرازى،)أفلاطرن

66.ص.()الموضوسالوجوديأوالمثالىالمذبإلىأمابارجاع!االمذابهذ.تقييم

67-هه.ص:عهوأتيأفلام!نمذهب:الاصالممل

67.08-ص،أفلاطرنمذبا-

67.ص،أزليةالمادة:لجماوسمحاورةفيمذب

68.ص.القصةهذهفيالزمنموغ،العالمجمتجلالكبةالض!الماخووضع

المتحركةالمأدةخاصبةهوالزمانبيما،دائمثاتفي)الأولىوالزمانالأزليةبينأفلاطرنتزيق

96.ص،الممغ(الحالمتكؤنهعويلىأ

07.ص!.والعركةبالجموهرقيومقبلىوحاضرماضالزمان

معويتاوقالحركةيقي!محدودوآخر؟القدطهيقي!طلقبزمانيقولانهعنهاتاعهنقلدحة

07.ص،وانتها.بدايةالمدنوعالعالموجود

.0771-صأفلاطرنعندوالأبديةالزمانحولأرجرفدتضبجات

72.ص"نايلورنخريجات

72-73.ص،فورستتخربجات

.yrص،أخرىنضبجات

الآراءلذهنامات؟بحدفا،74ص،بدويالرحمنعبد؟صميوصف،ديبررتخربجات

.76-75ص،بدويخصوصأ

76.ص؟الزمانفيأفلاطونلمذبأفلوطينتير

.والمعردى،واللىوافي،نيميةوابن،والبلخي.افيازىحسبالزمانفيأفلاطونمذب

78ص،رضدوافي - VV.

قأفلاطونرأيحقيقة.نجىحبالزسانفيالببالرازيلمذبعمدرأفلاطونصذب

مذبمنأر!ويقلمابثلأفلاطرنلمذبفلوطرخ!وتفير،عديبنيحيىنفلح!بالزمان

.VAص،برقل!عكى،والزمانالحالمحدوثأفلاطون

97-08.صتالنلا!ة

.8A-08ص:أباعهتهب-2
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يدأالئافي،ودالمحلىوالزمانالمطلقالزمان،الخصىالقدما.:الرازيزكربابنمححلىبكرأبر(أ)

08.81-عى،جوهز()المطلقوالأول،عرضوهو،المم!وعالعالمونهايةبلىايةمعوينتهي

ئلاثةللزمان؟ماديأأوعقلياً،مصكأأوثاتأالوجرءمقدارالزمان:ابندادىالبركاتأبو)ب(

،الأمولزآلمقرربحبومفهو!،الحقولبحبومفهومه،الموامبحسبالزسانممهرم:مفأهيم

81.ص

.81AT-ص،للحركةمقياسأوانهالحركةهوعرضانهيقول)مَنمخالفيهلآراءعرف

.ATص،والوميبالنفىيربطهمنعلىورده

83.ص،فقطالذهنفيبوجدعرضأنهأو

2رنالزطرخ!وشكاربردوات،صضمميوبردهوان،الوجوديقدرانهعدهالزمانحقيقة

.84ص،الوجود

84.صزمانفيليسالله

معىفيالمذاهبنقل.()متصزموجودهفيشفصل،ماهيةفيمملانهْكم:عدهالزمانأحكام

85.ص،"،للآنالذريلتمورورفضه!"الاَن

(،الحركةمقدار)الزمانأر!ومذبيفمل!المثرقة"اباحثفي:الىازىالدينفخر)ج(

86.ص،(بذاتهم!تقلبنفهمائمصجود)الزمانافيأزينقلحبأفلاطرنهذب؟87ص

مذهبمننهائياَتحولثم،ذهنياعتبارالزمانانالميهلمينثليرى()الملخصكتابهفيولكنه

الحكة!عيون"ضرحفيأفلاطونرأيإلى"!الملخصفياتمكلحينبرأيعبرراَأ"المباحثفيأر!و

88.ص،الرازيكدبالزمانالآنصلة88.-87ص،"العاليةالمطابوا

.98-901صوأتجاعهأرسطومذهب:الابمالفصل

،الزماننفاةلكوكإيرادهالطي!أالماع9فيالزمانلموضومأر!وعرض:أرصطو.مذهب(أ)

.09-98ص!

نقا!حبالزمانفيالمذاب.الحىب!ثهادةبنفهبيْنالزمانوجرد،الزمانماهيةعنالبحث

9.%-09ص،علهاوردهأرنلو

9،لهاومقياسللحركةتاعالزمان،الزمانىنهورأيه؟والمحعركأالزم!أنبينارفرق "r.

.29ص،وئنرحهللزمانتعريفه

الوا!ا)الآنالآذ"9فيأرسطولمذهبالرازيفهمبحبذلكتشريج،بالزطن"،الآنعلاتة

29-49.ص!ةالفأصا!(والآن

49.ص،أرسطوحبالزمانمنجزألي!"الآر،
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الض.كنتأفلاطونهنالآنفيأر!ومرمفوعلاتةالمألةهذهحوللدوكَطنأمنا

.69-ء!59

79!-69صةذلكفيبدويومخالمتنأبينماوالفرقوأرسطوأفلاطونعند!االاَنلمعى.تفصيلنا

79.صةزينونعلىالردفيأرسفأونجماح

79-89.ص،بالزمانواللازمانيةالزمانيةالاْضيأهعلاتة

الزمانانوموتفناعذىبنيحيىموفف،تعذهنفسدونزمانيوجدوها،بالنفسالزمانعلامة

99.ص،النفصعلىأرسطوعندتومفلا

99.صالقدمأء؟عدالمعروفةالحركاتمنحركةأىعددالزمأن

001.ص،للزهانأر!ولمعالجةفالجانتقييم

.-001901ص:اتجاعهمذهب)ب(

101-401ص،الزممانفيشناابنمومفا-

فيالخاصجناإبندليإت101ص؟الزمانفهمفيأر!يأممحدثأفلوطىسيناابنها!

.201ص،مقدارذوإمكانهوالزمانانبمحىمقدارالزمانانأر!ومولنفيم

للرازكط،منامثتنا؟للزمأنالكلاميالمفهومعلىالأخيرردفيسيناابنعلىالرازكياعزاض

201-301.ص

.301ص،صيناابنعندألامكانلدلياأخرىصينة

أر!ومذهبفيعرضناكحاالزماننيسينالابنأموالمجموعة.شناابنكدمديمالزسان

.401ص

401-901.ص:رثلىابن2-

وجهتبكلىملىيمعلىهوالعالمبالذاتللحلىوثاتجعأده،واضحةالزمانفيرضلىابنأرسطبة

.501-401ص

مقياس،حركةبلازمانلا!ماهينهلييانباط؟وجودهعلىأدلةيقدملالذلك.بذأتهبئنالزمان

ولكنهمتصا!كمالزمان؟501،صالمكانيةبالحركةارتاطه،بنفهمائماًجوهرألي!انه؟هوحركةأي

701.صتفصيلاَ،الماْلةلهذهاحقيقنا،601ص،خارجهاويوجدالنفىفعاطالزمان؟متصرم

.-701801ص،الخطفيالنقطةعنالزمانفي""الآنوفرق"بالان1وعلاخهالزمان

901.ص،وجهينعلىيقالالآن

901.ص،زمانفيليتالاْزليةالاْهوروانالزمانفيالاْضياءوجودمعنى

.-912ااصا.واتباعهأظوفيهذهب:انهنالفمل

ترجصتوها!،الثالثةالتاعيةهوأفلوطينمذهبمكان؟912-111ص:أ!وفيم!ب(أ)

.-112اااصمدب!ا؟المربيةإلى
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.112ص،الأزليةتعريف،كد.الزمانومعقالأزليةمعنى

.112-113،الثابتالدالْمالوجودتئالأزلية

113.صالدانمالرجودهذاخماثص

.113ص،الواحدفيتتمركزالأزلية

،الزمانلجي!ةما؟بالأزليةعلاخناتكونكب؟أ"كانالماخانمعقعنأفلاطونلفكرةتخربجه

.114ص،الزمانفيالاْتدمينآراء

عوارضبعضالزهان!المتحركسنالزط،ا!ركةهريعرضها)الزمانالتىالمذابعا!أفلوطينردود

.V؟1-ا01ص،الحاد(نف!علنومفأوانه،عددسأوالحركأ

الآخر،إلىالفحامراحاأحدمنحركهافيالكبيةالنفىحياةالزمان؟أفلرطبنعداذنالزمانصا

.911ص،جوهرالزمان،والاْزليةالزمان،الزمأن،الطبييالزمان؟-117118ص

121-127:اباعههذهب)ب(

،للزمانتموِرهمفيمحدثةوأفلولجبةويخثاكوريةأر!يةشعددةعناصر.الصفاهاخوان-ا

.Ireص،ذلك+خ؟012ص

القم،الفمىتللئل،بالزمأنتعلقهلممأالطبيعيةوالفلفةالطي!العمنيآرائهممجما-

.122صأنواعأربعةايولى،واختياربقصد،الكونوحركةالحاويالجمحركةسببالكلية

وضى؟دونهاوالعالمالمطلقالجمبتحربكالكليةالنفىصلةكية!الحركة،والمكانالفضا.

.123ص

لمنكريهحخةإبرادهم؟كلعلالاخوانورديثبهأوبنكرهمن،الزمانفيالاخوانينقلهامذاب

.25Iص،الزمانعنالمثهرردليلهفيبأوغطينتذكرنا

125-126.ص،زمانيةلابموجوداتومولهمكدهمالزمافيالمالمبدههعيتدئالزمان

الزمان؟126ص،الزمانوجودلاثاتالبييبعدماوالدليا-،إلطبييالدليإ:افيازي-2

126.ص،سينابابنذلكوعلامةتجدد.شب،متجلىدشصلكم

الكلية،القسهووالزهانالفلكحركةسب،الرازيتخريجبحسبعندهالجوهريةالحركةمعى

.Irvص

أ3ر،الوهمعمامنلب!العا!زمانتيزمان،طرفلهليىالزمان؟الزمانومئالدهرمحى

.-28912؟ص،باظوطينسنهمدتدأالذريللصورورففأ"الآنموضحفيرأيهأاليكلمينعل

131-101.ص،الزهانؤ"الجكلمين"ه!هب.ال!صعاالملى

137ص:أ،لحطينعندالزمانأولآ - Irv.

الزمانعننموراتهممنللكعيركمصدر،الملصينالمتكلمبنرأيعلىونقد!أوكطبنرأي

الأزليةومئبالزهاناللازمقاللهصلةحولهركز،الله"مديخةقأوغطينرأي،132ص"وساكله
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يحيىالضالميعلة؟138ص،"الاعزافاتكابهفيفيحالجهاالزمانماهبةعنأما؟الزمانعنوفرصا

Nاص،ال!نحوت r.946حاثية.

.132-*اص:ات""مدبخةز)أ(

المانل:أهم

اتامةالعلةلدليلعرت،الأزلفذولىمحددزمنفيالمالمإيجادالأزلاطْهاختارلماذا-ا

132.عى،للمادةعثهافيالكبةالنفىتجنيربقولهمعليمواعزات،القدميينلانعل

الزازيعلالكاقيوجههومد،المفاواحوانالطبيبوالرازيأفلوفيع!يوجههذااعزات

)474(.حاضية،132ص،بحد.

132.ص،نهابةلهوبىعد.بدابةلهالزمان

الحالمشزمانتجلزطنضرر:بتولهالقديينعلردأ:بالم!نصابقزمانعقارنةمألة2-

.errص،اتناهيالحالمخارجخلا.محمورالوهمجممل

.)478(حاجْة،+\ص،بالضفرالضالىصيقرلهماوهذا

الحةالأياممحى!133ص،الحركةمعوجدالزهان:الزمانضهومعنونرصاالأزيةماْلة3-

134ص،علاشلقاتوراةؤ

.47(الأحاضية.134عى،واليوميالخويويحيىوالضالفكلميناسظمجوابهروهذا

،الاجاليومزالراحةمحئ،134ص،وا!واكبال!ىخلقتبلاليوممحنىما4-

134.ص

ماولأن،واحلىةمرةالبثروفدى،واحدةمرةصلبالمحلأن،الأبدىالعودنحرةرض!-5

.،13ص،وبالحكس،نهايةفلهبدايةر

أوفطينرفضأعنهاالنابعةاثاكلوحل"وجوعللا!عقوقتفيالحالماللهخلقلماذا6-

معأزليأمنماأئايكونأنلتجنباقهودواماتدادهعاعدادهانتدنجاعأالذبخلقهاعرالمتللللقرل

.35iصالذعلواتغيرالمفاجىالنعلوتجبها!

حاشبة.135ص،نببةوابن،ال!يهاتأبوءسيقولماهوأوكطبنبتبد.الذىالفرضهذا

()484.

.136ص،الأزليةفيالدائماطهوجودعنذلكوفرقودائمأالزمانكلفيالملاسكةوجودسى

ضبثاًيقيلاأوغطبنأالعوالمنللأوالتامةالحلْةدليلعلىللرد:المخصصةالإرادة7-

.mص،المكلةهذ.محالجةفيلي!قولو.الميحيةومنكلميلمتكلم!

138-144.ص.،"الاعزالاتزأ،لحطينكدالزمان)ب(

منلاالعالمخلقألذ.اثكوينضرمنالأولالفصلشالأولىالايةهيأ،غطينكداثكلةبد.

.138ص،وحدهوكان،مادةمنولاشيه
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نفهااجمهبةالإرادةهلفيهنايجثلاْنه،الذ"هدية9فيالطرحيتجاوزهناأوغطينطرح

هذاعكوالمعزضبنالقدمبيندليلصياكة؟ملىيمأالمراديكونلالِمَفلىبمةكانتوإذا،قلىيمةأمثةمحلى

.913-138ص،المذب

بدءتجلهرجودألي!الزمان!دائمتنثروالئافي،دائمثباتالأول:الزمانعنوفرمهاالأزيةمعنى

913،صبأزليةبا!،بزمانالعالميبقلاوالله،والحركةالعالم

والهامالمتكرأوكطيندليل،ومتقلوحاضرماض:الزمان؟الأزليةيكنلمإذاإذاَالزماذما

حيثمن،الزهانبحدفا014صوالذهنالذاكرةعما!منانهإلىللوصولالزمانمحنىتحديدإلىللوصول

فيتوجدهذهوكا!.ايوغهوضأقيلاْشياءحاضرهوحيثومن،الذاكرةهومضتالاْضيا.حاضرهو

ورفضه؟الزمانيقاسكيف!142-014ص!الزمانبوجودالاتراريمكنالمورةهذهعلى.الذهن

Nص،أعابوجهالزمانمرضوعيةإنكارمعذهننانقيسانناإلىوانهاؤه+مذاهبلعذة t r - Nty

،والاتباه،ايومع:وظائفئلاثوبوجدالثلاثةالزمانأقامبينالعلاماتيرتبالذىهوالذهن

.Ottص؟وتامكاططإنكارهوهاولكن.الزمانموضوعيةوإنكار.والذاكرة

151-ص:المطمينهنالمتكلمينعندالزهان:ثايخاً 1tt.

،الحلاءوأبو،البارحوابن،والاْزرقي،والجبائي-)العلافالزمانفيالميهلمينأقوالمصادر

4145ص.(والكندىحزموابن،والمفيد.والماتريدلى.والفيرمي،والباملافي.والزركى - U.

مفملاًالبهلىىرأي.والبهديحزمابنعدالوهمعملىمنوالحركةالعالموجودتجا!زصانوجود

بعضن!لهومخالقناالزمانفيالكندىرأيفيريدةأبيرأيتلخيص؟بعدفا144ص،الزمانفي

?َالا.ا
ناوراينا6ذاتأولاجوهرالي!وانهذهنىكاعتبارالزماتيعتبرالكند!انامماتبارأفَيوخصوصاجىْ-

النقطة،هذ.فيأرسطوث!وللتحركللحركةمظهرأأوعرضاًباعتارهموضوعيوجودلهعندهالزمان

،زمانفيلي!ادلهوان،المتحركالموجودوجودمدةانه.الموجودوجودصدةعدهالزمانمعى.145ص

146.ص،البركاتأبيعنذلكفيوفرمه

النزالمي،عدالزمانمعنى؟الزمانعنالأخيرأموألبحضفيالفزالميولومهالزمانمعنىفيزادةمول

.146ص،وشكلاتهالزمانحولكتهفيالغزالىأترالتعارض

عدهمانهام،الاْيجيع!نهموينقليرندكماعدهموميالزمانهاطعنالتكلمينمذابنقل

الزمانانترلهفيلهمخالفاًالاْيجيعلىتغليقهفيالجرجافيالسيدقولأهمية؟الثيرازكطينقا-كماحقيفي

الاْبجي!علىردأعدهمالزهانموضوعيةيؤيدبماالميهلمبنلمذبسالكوفينخريج،ايعلمينعنلىومي

147؟148.ص،الزمانبحوضوعيهْيقولمنضنللمتكلمينسيناابناعتبارعلىومداً

صاحبشرح،"اليعضبعضهاالحرادثتقديرباْنهالزمانتحديدهمفيللميهلمينالأزرقينقد

باْر!وقولهوعلاقةللزمانالذركيالجكلمينلتصورمبمونموًابننقل،هذاالمبهلمينلفول!،المقزح

صضنا،148ص،إثىلأنهالزمانمعرفةيمكنلابقولانوجاليرسيحرنابنمرصى.لهمموصونقلى

ئماكلهوحلولهممذاهبموتحددالزمانمن(ذريينوغير)ذريينالمتكلمينمومفحقيقةحولالجلىلهذامن
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.!ا.ا-153ص،بالزهانالصةاثكل:اولثرافمل

نف:بالزمانهتعلقةمياكل)أ(

e.`1صلا؟أمصوجودنالزطهلا-

؟الزمانيوجدكيف-2

قدمه.أوالزمانبدأبةثكلة3-

.54gص؟"الآن0محنى-4

154ص،بالزطنبالأزليةبصلةمتعلفةسيأكل)ب(

157-ص:عالمة lee.

.-155156ص،الزمانفيالاْكومحيتومارأيمخصر

.156-157ص،عمرماَللزمانالقدبمةللنظرةفالجانتقييم

الخالق،معمديحأالمخلوقالعالمبكون-أنأوغطينشما-عكىيحيللا:ثوهارأيمميل

محلىثبالزطنقلىبمالعالمفلاصتابفولضبوهذا،الخلقفيبلالزمأنقولب!بلىابةلهالعالم

يوجلىلمالحالم،فقطالوحيطريقعنبل،بالحقلاللهمعالعالموجودثكلةحليمكنلا،بالذات

ليتالحالممدملإثباتأر!وحججانبتولتوما.الوحيمولهوهذألاْنبل،العقلبحبلا،أزلاَ

.155ص!للجميعوهفيدةمطلقةبراهين

؟وجاليوسمبمرنبنوموسالمغالرازيمئلالاْدلةتكافزأبرتحادلصمفهوعقلأتوماسقف

الزهاذ.المطلقالزمانوببناددأبدبةببناليمبيزمنبدلا،الكمولوجيةكانتبقائضيذممرناترمارمف

156.ص،هزيتخريج؟الحركةمقياس

:الزمانصلالمديملمكرلالجمانكييم

والخفية،والرياضبةالجماليةالاْحكامبمطلقيةلقولهمأهنيةالاْمدمينكدايعأوللزمانينى

إلىأتربهاأرسطونصور؟156صايفدملاوالانحطاطالندهورفكرةأي،سلبىللزمأننمورهموكذلك

أرصطونذسادتالتىالزمانإلىالمجردةالنظرةأخفتالحديثالتصورفي.الفيزيا+بطابمالمتماتمور

بينحادانفضالفاكبعدلمكذلك؟هلاحطةيمكنالذيالتيربمعنىصارالزمان،كانتعهدإلى

.157ص،اللاهونيةبالاْبحادقديحاَالزمانثكلاتإلىالنظرةاتمتكما،والزمانالمكان

*!مد
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